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Цей номер ПрисвЯчуЄтЬсЯ 
20-рІччю створеннЯ нАЦІонАЛЬної АкАдемІї 

ПедАГоГІчниХ нАук укрАїни

Підтримуючи пропозицію провідних українських учених, Президент України 
Л. М. Крав чук 4 березня 1992 р. підписав Указ про створення Академії педагогічних наук 
України (АПН України) як вищої галузевої наукової установи.

Академією педагогічних наук України зроблено значний внесок у подальший розви-
ток педагогічної та психологічної наук, оновлення теорії і практики навчально-виховного 
процесу.

Ураховуючи провідну роль АПН України у забезпеченні розвитку національної сис-
теми освіти, здійсненні фундаментальних досліджень та підготовці наукових і науково-
педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 року № 259/2010 
Академії педагогічних наук України надано статус національної, з подальшим іменуван-
ням її – Національна академія педагогічних наук України (НАПН України).
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оздравляю всех присутствую-
щих с началом дней науки и 
образования Российской Фе-
дерации в Украине!

Наша встреча в таком фор-
мате вторая в рамках сотруд-

ничества учёных и работников образова-
ния обеих стран. Уверен, что проведение 
таких мероприятий станет хорошей тра-
дицией и даст новый импульс развитию 
эффективных партнерских взаимоотно-
шений в приоритетных сферах обществен-
ной жизни, какими являются наука и об-
разование.

Хочу акцентировать, что сфера обра-
зования постоянно находится в центре 
внимания руководства нашей страны, а 
курс реформирования экономики госу-
дарства, провозглашенный Президентом 
Украины В. Ф. Януковичем, определяет 
приоритетные направления ее развития.

За годы независимости Украины на 
основе традиций и достижений отечествен-
ной образовательной отрасли создана но-
вейшая целостная национальная система 
образования – от дошкольного до высшего 
и последипломного. Этот процесс не был 
легким. Он связан, прежде всего, с прео-
долением стереотипов прошлого в органи-
зации и управлении образованием, опреде-
лении новейшего содержания образования 
и его личностного, государственного и об-
щественного назначения.

На сегодня в Украине сформирована 
пол ноценная законодательная база функ-
ционирования высшей школы, определе-

но ее содержание, созданы национальные 
учебники. Вместе с тем, начат и ряд реформ 
с целью адаптации системы высшего обра-
зования к европейским требованиям.

Одним из важных шагов на этом пути 
является оптимизация сети высших 
учебных заведений и создание мощных 
региональных университетских центров.

Не секрет, что во многих странах СНГ 
в последние 15–20 лет наблюдалась тен-
денция к увеличению количества высших 
учебных заведений, созданию частных уни-
верситетов. Не была исключением и Укра-
ина. Отдельные высшие учебные заведения 
стали малочисленными даже при увеличе-
нии количества специальностей. Они нача-
ли терять свою профильность, готовя боль-
ше кадров по популярным малозатратным 
специальностям – экономическим, пра-
воведческим, туристическим и т. д. В ре-
зультате, такие учебные заведения ста-
ли не способны осуществлять качествен-
ное обучение и обеспечивать эффективные 
научные исследования.

На сегодня у нас насчитывается 841 
вуз (техникумы, училища, колледжи, 
институты, академии, университеты). Если 
ориентироваться на европейский опыт, то 
это неоправданно много.

Поэтому, с целью приведения сети 
высших учебных заведений к европейским 
нормам и устранения дублирования подго-
товки специалистов по отдельным направ-
лениям и специальностям, за последние 
2 года создано 9 региональных универси-
тетских центров на базе 22 высших учебных 

«п

ПАртнерство 
І сПІвПрАЦЯ – 
нАГАЛЬне веЛІннЯ 
чАсу
виступ Євгена суліми, першого 
заступника міністра освіти 
і науки, молоді та спорту україни 
під час відкриття днів освіти 
і науки  російської Федерації 
в україні
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заведений. А наиболее эффективным проек-
том среди других, по нашему мнению, ста-
ло создание Криворожского националь-
ного университета, который объединил 
университеты, научно-исследовательские 
институты и структурные подразделения 
других высших учебных заведений региона.

За последние годы нами реализован ряд 
последовательных мер, обеспечивающих 
равный доступ граждан к высшему обра-
зованию. Усовершенствована система кон-
курсного отбора в университеты наиболее 
способной молодежи на основе внешнего 
независимого оценивания, которое введено 
с 2008 года. Но важнейшей новацией стала 
работа в этом году всех высших учебных за-
ведений, независимо от уровня аккредита-
ции и формы собственности, в Единой го-
сударственной электронной базе по вопро-
сам образования, что обеспечило прозрач-
ность вступительной кампании, оператив-
ность получения данных о ходе приема за-
явлений и сделало невозможными любые 
злоупотребления. По сути, эта электронная 
база сопровождает каждого абитуриента от 
подачи заявления на тестирование до за-
числения на учебу в университет.

Всего к Единой государственной элект-
ронной базе было подключено 1078 высших 
учебных заведений и их струк тур ных под-
разделений. По числу поданных заявлений 
вступительная кампания 2012 года ста-
ла рекордной за все время независимости 
Украины.

Всего в текущем году на программу млад-
шего специалиста было зарегистрировано 
315 тыс. заявлений, на программу бакалав-
ра 132 тыс. заявлений, на программу спе-
циалиста 276 тыс. заявлений, на програм-
му магистра 13 тыс. заявлений. Всего же по 
всем образовательно-квалификационным 
уровням в системе было зарегистрировано 
почти 2 млн 40 тыс. заявлений.

Ориентируясь на непрерывное разви-
тие индустриальных и системообразую-
щих отраслей Украины, в этом году был 
существенно увеличен объем приема по 
сравнению с 2011 годом. Это касается та-
ких направлений, как «Электроника», 

«Энергетика и энергетическое машиностро-
ение», «Радиотехника, радиоэлектронные 
аппараты и связь», «Металлургия и матери-
аловедение», «Машиностроение и металло-
обработка», «Химические технологии и 
инженерия», «Авиационная и ракетно-
космическая техника», «Транспорт и тран-
спортная инфраструктура».

Одной из ключевых задач системы 
высшего образования является обеспече-
ние максимально возможного соответствия 
содержания образования тем требованиям, 
которые предъявляются будущей профес-
сией. Именно поэтому большое внимание 
мы уделяем формированию нового поколе-
ния государственных стандартов высшего 
образования, что позволит сформировать 
новую систему диагностических средств с 
переходом от оценки знаний выпускника 
к оценке его компетенций и определению 
уровня компетентности в целом.

Сейчас реализуется пилотный проект 
образовательных стандартов по ряду на-
правлений и специальностей высшего и 
профессионально-технического образова-
ния в рамках совместного проекта Минис-
терства, группы предпринимателей и Кон-
федерации работодателей.

За последние два года для решения об-
щих задач, соответствующих современно-
му уровню сотрудничества высшего обра-
зования и работодателей, Министерством 
реализован ряд важных мероприятий. В 
частности, с участием представителей ра-
ботодателей Правительством разработана и 
утверждена Национальная рамка квалифи-
каций, которая обеспечивает эффективную 
взаимосвязь между сферой образования 
и рынком труда, преемственность между 
уровнями образования, реализацию стра-
тегии обучения в течение жизни.

Это своего рода «дорожная карта», со-
гласно которой в дальнейшем нам необ-
ходимо при участии работодателей разра-
ботать отраслевые рамки квалификаций с 
соответствующим наполнением, провести 
совместную работу по упорядочению Пе-
речней направлений и специальностей, по 
которым ведется подготовка специалистов, 
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Национального классификатора профес-
сий, Классификатора видов экономической 
деятельности и т. д.

Одним из приоритетов государственной 
политики Украины является стремление 
построить ориентированное на интересы 
людей, открытое для всех и направленное 
на развитие общество, в котором, в частнос-
ти, информационные технологии должны 
быть инструментом социального развития 
страны.

Объективным основанием такого тези-
са является неоспоримый факт постоянно-
го роста объемов рынка информационно-
коммуникационных технологий, перс-
пек  тивы которого в 2012 году, по при-
близительным оценкам, составляют бо-
лее 3 млрд долларов. Очевидно, что в этих 
условиях особенно важным вопросом яв-
ляется состояние образования в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Хотел бы подчеркнуть, что системная ра-
бота Правительства и Министерства нашла 
отражение в новом перечне специальнос-
тей специалиста и магистра. В этом переч-
не специальности сферы информационно-
коммуникационных технологий гармони-
зированы с международными рекомен-
да циями по качественной подготовке 
ИТ-специалистов. Разработаны и утвер-
ждены отраслевые стандарты высшего об-
разования, которые соответствуют между-
народным рекомендациям и учебным про-
граммам ведущих университетов мира.

По инициативе Премьер-министра Ук-
раи ны, к этой работе были привлечены ве-
дущие ИТ-компании Украины.

Результатом такого сотрудничества стал 
утвержденный правительственным ре ше-
нием План мероприятий по обеспечению раз-
вития образования в сфере информационных 
технологий на период до 2013 года.

Кроме того, были увеличены объемы го-
сударственного заказа на подготовку ка-
дров по направлениям «Информатика», 
«Системный анализ», «Компьютерные на-
уки» и «Программная инженерия» более, 
чем на 23,4 %.

Отдельно хотел бы остановиться на про-
блеме качества подготовки педагогическо-
го работника – учителя. Перед нами сто-
ит задача формировать в системе образо-
вания и вне ее человека, способного успеш-
но действовать в условиях постоянных из-
менений, принимать изменчивость не как 
неприятную временную особенность жиз-
ни, а как сущностную характеристику соб-
ственной жизнедеятельности. Особое мес-
то здесь принадлежит учителю. Есть хоро-
ший учитель – есть надежное будущее у го-
сударства, общества – истина, признанная 
временем.

Это и побудило нас к созданию новой 
Концепции непрерывного педагогическо-
го образования. В основу этой Концепции 
положены две основные задачи: приведе-
ние содержания подготовки учителей к но-
вой школе и ее адаптация к европейскому 
образовательному пространству.

Особое внимание в Концепции уделено 
содержательному наполнению педагоги-
ческого образования, что является основой 
подготовки педагога и предусматривает 
обеспечение достаточного уровня академи-
ческой и профессиональной подготовки.

Правительство уделяет должное вни-
мание и обучению, и стажировке сту-
дентов за границей. Так по инициативе 
Премьер-министра Украины Н. Я. Азаро-
ва в прошлом году впервые была введена 
бюджетная программа по обучению сту-
дентов и стажировке аспирантов, научных 
и научно-педагогических работников в ве-
дущих зарубежных высших учебных заве-
дениях.

В текущем году за границу будет направ-
ленно на обучение или стажировку 353 че-
ловека, из них: 180 студентов, 73 аспиранта 
и 100 научно-педагогических работников.

Министерством реализована задача по 
внедрению Национальной системы рейтин-
гового оценивания деятельности высших 
учебных заведений Украины как инстру-
мента мониторинга качества образования 
и образовательных услуг. В то же время 
введение такого инструмента может стать 
и источником для получения импульсов в 
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сотрудничестве образовательной отрасли с 
рынком труда.

Следует подчеркнуть, что Националь-
ный рейтинг будет ориентировать абиту-
риента на мотивированный выбор уни-
верситета, стимулировать университеты к 
развитию, поддержке активной исследова-
тельской и образовательной деятельности, 
а Министерство – к эффективному норма-
тивному обеспечению высшей школы, ин-
формированию высших учебных заведе-
ний, студентов, работодателей и других 
заинтересованных сторон о процессах, про-
исходящих в высшем образовании.

Отдельно отмечу, что три украин-
ских университета сегодня уже вошли в 
международный рейтинг университетов 
мира QS World University Rankings.

В поле зрения Правительства нахо-
дятся и социальные вопросы высшей 
школы. Осуществляются постепенные 

шаги по повышению зарплаты работни-
ков сферы образования. В соответствии 
с рядом правительственных решений и 
законодательных актов, в течение текуще-
го года такое повышение было осуществле-
но 6 раз.

Студенты в этом году начали полу-
чать академические стипендии, которые 
увеличены по сравнению с 2008 годом на 
38 %, а стипендии отличников возросли по-
чти на 34 %, при этом социальные стипен-
дии – на 52 %.

Уважаемые коллеги!
Уверен, что проведение дней науки и об-

разования Российской Федерации в Укра-
ине станет новым толчком к эффективному 
сотрудничеству ученых и педагогов на-
ших стран, решению актуальных проблем 
высшей школы наших государств.

Спасибо за внимание!»
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І дІйснІстЬ 
конституЦІйноГо 
ПроЦесу в 
ЄвроПейсЬкому 
ПросторІ освІти

Одним із головних завдань сього-
дення є впровадження ефективних 
технологій підготовки нового вчи-

теля для об’єднаної Європи 
ХХІ століття. Аксіологією такої 

підготовки має слугувати загальна 
ціннісна платформа європейського 

світу, а узгоджені норми, які її 
врегульовують, можуть бути 

визначені як Педагогічна 
конституція Європи.

Ключові слова: освіта, європейські 
цінності, новий учитель, Педагогічна 
конституція Європи.

творена Асоціація (консорці-
ум) ректорів педагогічних уні-
верситетів Європи, прий няте 
Звернення до парламентарі-
їв європейських країн щодо 
підтримки вчителя та педаго-

гічної освіти (Київ, вересень, 2011 р.) по-
рушують питання про необхідність реалі-
зувати конкретні заходи, мобілізувати ре-
сурси, опрацювати і впровадити ефективні 
технології підготовки нового вчителя для 
об’єднаної Європи ХХІ століття.

Головним питанням тут є філософія і 
зміст тієї духовно-моральної платформи, 
на якій можна було б розгорнути означений 
процес. Принципові настанови щодо цього 
вироблені європейською спільнотою впро-
довж її історичного розвитку. Античність і 
середньовіччя, Відродження і Просвітни-
цтво, Нові часи і період високої класики, 
епоха науково-технічного прогресу і глоба-
лізації сформували загальну ціннісну плат-
форму європейського світу – толерантність 
і миролюбність, екологічна безпека і пра-
ва людини, солідарність і ін., – яка цілком 
може слугувати аксіологією підготовки но-
вого вчителя, здатного до реалізації завдань 
навчання та виховання особистості, відпо-
відно до новітніх викликів епохи.

УДК 37.013.74
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Означені цінності мають універсальний 
характер. Вони однаково притаманні різ-
ним народам і культурам, оскільки відо-
бражають загальнолюдський контекст між-
людських комунікацій і не тільки не при-
нижують, не нівелюють національні цін-
ності, а й навпаки – збагачують їх аксіоло-
гічним досвідом інших народів і культур. 
Загальнолюдський статус цих цінностей 
дає підставу розглядати їх як головні уні-
версалії організації педагогічного проце-
су в усіх країнах європейського простору, а 
сукупність їх, об’єднану в систему, тракту-
вати як Основний закон освітньої політи-
ки європейського простору – Педагогічну 
конституцію Європи.

Поняття «конституція» (від лат. constiti-
tionem – устрій, установлення, порядок) за 
своїм змістом охоплює основні положення, 
що унормовують порядок, організацію і 
здійс нення того чи того процесу як цілісного 
формоутворення. В офіційних текстах воно 
застосовується здебільшого для харак т е-
рис тики організації державної влади; на 
побутовому рівні – як основа певної організа-
ції, порядку її функціонування та розвитку.

Можливо, комусь запропоноване форму-
лювання «ріже слух». Погоджуюсь, звучить 
дещо незвично. Але ж поміркуймо. Вже по-
над десять років учені активно обговорюють 
створення «Екологічної конституції Землі». 
Медичні працівники та антропологи часто 
вживають термін «конституція» для харак-
теристики структури організму, його тілобу-
дови. У геології поняття «конституція» ак-
тивно вживається для характеристики зем-
ної поверхні, різноманітних пластів або ж 
структури ґрунтів. В економічній теорії його 
часто застосовують з метою встановлення 
оптимального співвідношення між такими 
величинами, як багатоманітність форм влас-
ності, непорушність права приватної влас-
ності, свобода підприємницької діяльності, 
вільна конкуренція, неприпустимість при-
ватної монополії тощо. Як «основні норми 
організації влади» це поняття вперше вве-
дено в обіг і набуло логіко-гносеологічного 
сенсу за часів Давнього Риму. Розширюючи 
змістові характеристики терміну «конститу-
ція», я спробую довести його евристичність 
щодо педагогічного процесу.

Конституція кожного народу містить 
низку положень, які стосуються освіти, на-
вчання та виховання нових поколінь. За-
звичай, кожна з них гарантує право на осві-
ту. Наприклад, ст. 53 чинної Конституції 
України гарантує доступність і безоплат-
ність дошкільної, повної загальної серед-
ньої, професійно-технічної та вищої освіти 
в державних і комунальних навчальних за-
кладах; розвиток дошкільної, повної загаль-
ної середньої, позашкільної, професійно-
технічної, вищої і післядипломної освіти 
різних форм навчання; надання держав-
них стипендій та пільг учням і студентам. 
Громадяни мають право безоплатно здобу-
ти вищу освіту в державних і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній осно-
ві. Громадянам, які належать до національ-
них меншин, відповідно до закону, гаран-
тується право навчання рідною мовою чи 
вивчення рідної мови у державних і кому-
нальних навчальних закладах або через на-
ціональні культурні товариства.

В принципі, такі гарантії є конституцій-
но забезпеченими у будь-якій цивілізованій 
країні європейського простору. Вони і тіль-
ки вони визначають конституційність про-
цесу національної освіти. Ніхто, жодна з 
країн, міжнародних організацій чи політич-
них сил сусідніх країн не мають права втру-
чатись у цей процес, нав’язувати іншій кра-
їні власні норми чи правила щодо організа-
ції та змісту освіти, її технологій, методи-
ки виховного процесу. Навіть під виглядом 
«гуманітарної допомоги» чи під прикрит-
тям дотримання «загальних правил». Осві-
та, культура, як і весь духовний світ, є націо-
нальним надбанням і полем власносформо-
ваної правової, моральної і т. ін. регуляції. 
Водночас, кожна країна (відповідно до між-
народного права щодо захисту інтелекту-
альної власності) може вивчати і перейма-
ти педагогічний досвід далеких чи близьких 
сусідів, упроваджувати його у власну освіт-
ню практику. Слід мати на увазі й те, що в га-
лузі освіти, як, власне, і в інших сферах сус-
пільного виробництва, між державами існу-
ють певні домовленості. Це спричинено де-
далі інтенсивнішим спілкуванням народів 
і культур, ущільненням єдиного життєвого 
простору, міграційними процесами та низ-
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кою інших обставин. Дотримання цих до-
мовленостей є добровільним.

Свого часу відомий філософ, політолог 
і культуролог Самуель Хантінгтон обґрун-
тував концепцію «зіткнення цивілізацій». 
Можливо, в період існування тоталітарних 
і демократичних цивілізацій таке зіткнення 
могло б бути. Однак світ не стоїть на місці. 
Тоталітарні системи (фашизм, сталінізм) ві-
дійшли в минуле, впали під натиском демо-
кратії. І хоча деякі сегменти тоталітаризму 
подекуди нагадують про себе, загалом сус-
пільство рельєфно і впевнено переходить до 
демократії. У цій ситуації С. Хантінгтон змі-
нює свій прогноз на майбутнє: проблема зі-
ткнення, за його трактуванням, стосується 
цінностей; перспективою ж світової цивілі-
зації є діалог і співпраця. Погоджуючись із 
висновком ученого, зауважу, що підготовка 
суб’єкта цього процесу більшою мірою на-
лежить до сфери компетенції вчителя, фор-
мування якого на основі виваженої і спільно 
прийнятої платформи цінностей на лежить 
до першочергових завдань розвитку кра-
їн європейського простору. Означена плат-
форма постає як основний закон європей-
ської педагогіки (освіти) ХХІ століття, а 
узгоджені норми, які її врегульовують, ціл-
ком справедливо можуть бути визначені як 
Педагогічна конституція Європи.

Поняття «Педагогічна конституція Євро-
пи» має умовний характер, точніше, характер 
міжнародних домовленостей у галузі освіти 
країн європейського простору. Підтримую-
чи спільно вироблені норми організації осві-
ти, беручи на себе зобов’язання щодо їх ви-
конання, в лоно цього процесу кожна краї-
на йде добровільно, без жодного примусу (чи 
тиску) з боку інших держав, народів чи куль-
тур. І кожна з них залишає за собою право на 
збереження власних національних педагогіч-
них надбань. Узгоджуючи «загальні правила 
гри», кожен із суб’єктів європейського педа-
гогічного простору має право на здійснення 
визначеної ним моделі освіти й на добровіль-
ний вихід у разі зміни обставин у своїй країні 
чи в міжнародному вимірі.

«Першою ластівкою» таких домовленос-
тей стала «Європейська конвенція про ек-
вівалентність дипломів, що сприяє досту-
пу до університетів» (м. Париж), грудень 

1953 ро ку). Уряди країн – членів Ради Єв-
ропи, що підписали цю Конвенцію, домо-
вились щодо принципів сприяння вільно-
му доступу європейської молоді до інтелек-
туальних ресурсів членів Ради, компетент-
но заявили про відкритість цієї домовле-
ності для інших країн європейського про-
стору, про відповідальність країн щодо за-
безпечення еквівалентності документів про 
освіту в разі її належної якості.

Означена Конвенція мала принциповий 
політичний і загальнокультурний характер. 
Вона постала як інтелектуальна відповідь на-
родів Західної Європи на позитивні зміни, 
що відбулися протягом першого повоєнно-
го десятиріччя, докорінно змінила свідомість 
європейських народів, зумовила їхнє загаль-
не «перезавантаження», перехід від ідеології 
конфронтації до ідеології розуміння і спів-
праці. Щоправда, останнє практично не тор-
кнулося духовного простору країн так зва-
ної «соціалістичної співдружності». І це зро-
зуміло. У цих країнах панував дух сталініз-
му і світової революції, яка мала б облашту-
вати світ на комуністичних засадах. З іншо-
го боку, в Європі формувалась і набирала сил 
«антикомуністична протидія», лідером якої 
став британський державний діяч, колишній 
прем’єр, пізніше – лауреат Нобелівської пре-
мії у галузі літератури («Друга світова війна 
у шести томах (1948–1953 р.)») Уінстон Чер-
чілль. На горизонті дедалі рельєфніше вима-
льовувалася так звана Холодна війна. Щоб 
запобігти масовій втечі східних німців до 
Західної Німеччини, закладалися підмурки 
Берлінської стіни (1961 р.). Світ іще не огов-
тався від ядерного бомбування Японії. Роз-
горталася шалена гонка озброєнь. У повітрі 
літали загрозливі ідеї протистояння двох сві-
тів, символом якого стало сприйняття СРСР 
як «імперії зла», проголошене колишнім го-
лівудським актором, а з часом – 40-м прези-
дентом США Рональдом Рейганом.

І все ж добро перемагає зло, єднання при-
ходить на зміну протистоянню, конфронта-
ція поступається місцем ідеям взаєморозу-
міння і співпраці. Характерно, що ці гума-
ністичні ідеї визріли, насамперед, у сфері 
освіти, науки і культури. І саме освіта ви-
явилась тим першим і найбільш ефектив-
ним імпульсом, який розпочав процес ін-
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телектуального (ідеологічного) перезаван-
таження Європи. Саме через порозуміння і 
єднання у галузі освіти і науки європейські 
народи розпочали свій об’єднавчий процес. 
Саме в цей час у системі освіти формува-
лись і набирали сили цінності, що форму-
вали основу домовленостей, які в наші дні 
набули узагальнення у так званій Педаго-
гічній конституції Європи.

Знаковими стали такі домовленості кра-
їн у галузі освіти, як Велика хартія уні-
верситетів (м. Болонья (Італія), вересень, 
1988 р.), Конвенція про визнання кваліфі-
кацій, що належать до вищої освіти в Єв-
ропейському регіоні (м. Лісабон (Португа-
лія), квітень 1997 р.), Всесвітня декларація 
про вищу освіту для ХХІ століття: підходи і 
практичні заходи ООН з питань освіти, на-
уки і культури (м. Париж (Франція), жов-
тень 1998 р.), Болонська декларація міні-
стрів освіти Європи (м. Болонья, червень, 
1999 р.).

Особливу сторінку у процес єднання 
освітніх систем народів європейського про-
стору на основі узгодженої платформи про-
відних цінностей вписали Київські форуми 
міністрів освіти країн Європи та Перший 
форум ректорів педагогічних університетів 
Європи (Київ, вересень–жовтень 2011 р.). 
Узагальнивши здобутки ректорського пе-
дагогічного форуму, міністр освіти і науки, 
молоді і спорту України Д. Табачник зазна-
чив, що опрацювання і впровадження в пе-
дагогічний процес узгоджених норм та пра-
вил формування нового вчителя є саме тим 
основним завданням, на якому мають бути 
зосереджені зусилля науковців і педаго-
гів усіх країн європейського простору. Єв-
ропейська спільнота вже підготувала ґрунт 
для формування такої платформи. Настав 
час засівати поле, зрощувати вічне, добре і 
справедливе на основі єдності національ-
них і загальнолюдських цінностей, навчаль-
них традицій та інновацій, свободи творчос-
ті педагога та його інтегрованої відповідаль-
ності перед майбутнім. Останнє є філософ-
ським стрижнем Педагогічної конституції 
Європи. Завдання полягає у тому, щоб упро-
вадити її у всіх чи хоча б у більшості країн 
європейського простору. Адже саме вчитель, 
сформований на новій, неконфронтаційній 

ціннісній основі, зможе зростити потребу і 
вміння поколінь, які входять у життя, жити 
разом у дружбі, взаємній повазі, а головне – 
у співпраці в єдиному просторі, який має 
горде історичне ім’я – Європа.

Ініціатива України щодо актуалізації цьо-
го процесу на теренах Європи є цілком за-
кономірною і зрозумілою. Україна – педаго-
гічна, ширше – велика гуманітарна держава. 
І хоча нині в ній є окремі негаразди і супе-
речності, які не завжди і не цілком адекватно 
оцінюються поважними представниками де-
яких європейських країн, історію відкинути 
неможливо. А вона – історія – засвідчує, що 
Україна ніколи і нікого не завойовувала, не 
мала колоній, не претендувала і не претен-
дує нині на чужі території чи культурні над-
бання. Її народ – миролюбний, працьовитий, 
інтелектуальний і творчий. Отримавши не-
залежність, Україна, першими кроками якої 
стали відмова від ядерної зброї та закрит-
тя Чорнобильської електростанції, потужно 
заявила про свій гуманітарний менталітет. 
Другим яскравим актом гуманітарної приро-
ди українського народу і його культури стало 
проведення Євро–2012. Такої гостинності, 
яку виявила Україна до представників (убо-
лівальників і простих туристів) інших кра-
їн під час цього історичного дійства, не зна-
ла ще жодна з країн європейського простору. 
Педагогічні ініціативи України щодо підго-
товки нового вчителя для об’єднаної Євро-
пи ХХІ століття та створення Педагогічної 
конституції Європи є третім потужним кро-
ком гуманітарного спрямування держави. І 
це знову ж таки закономірно, бо саме Укра-
їна подарувала світові Учителів – наставни-
ків і пророків, теоретиків і практиків, які за-
служено входять у когорту найбільш потуж-
них педагогів світу: М. Пирогов і К. Ушин-
ський, А. Макаренко і В. Сухомлинський! 
Їхній внесок у розвиток світової педагогічної 
справи важко переоцінити. Їхні педагогіч-
ні надбання вивчають нині у Японії, Канаді, 
Італії, Німеччині і в багатьох інших країнах 
світу. Тож кому як не нам ініціювати проце-
си, які виховують і об’єднують, спонукають 
до діалогу, відкритості і співпраці? Переко-
наний, наша ініціатива буде підтримана на-
родами і культурами Європи, їхніми провід-
никами і керманичами.
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ФІЛосоФІЯ освІти ХХІ стоЛІттЯ: Пошук ПрІоритетІв

дна з найтрудомісткіших нив 
редактора – суржикові бу-
р'яниська. Перш ніж занурю-
ватися в аналіз цієї біди, яка 
охопила українську мову, у 
пошук способів боротьби з 

ним, мусимо не випустити з уваги головно-
го: чим є для нас українська мова, якою є її 
якість на тлі розвинених світових мов.

Українська мова – одна з найбагатших 
у світі. Це твердження часом пов'язують з 
«ейфорією патріотів» – особливо після на-
буття Україною незалежності.

І справді, оцінки своєї мови (і в нас, і в 
інших народів) найчастіше емоційні. Так є 
тепер, так було і до незалежності: україн-
ці відгукуються про свою мову з пієтетом. 
Вони називають її пісенною, солов'їною 
(Володимир Сосюра), веселковою, золотою 
(Андрій Малишко), «нашим дивом калино-
вим» (Дмитро Білоус); «розкішною і гнуч-
кою, як мрія» (Олександр Підсуха); «за-
пашною, співучою, гнучкою, милозвучною, 
сповненою музики й квіткових пахощів» 
(Олесь Гончар); «Пресвятою Богородицею 
і Мудрою Берегинею мого народу» (Кате-
рина Мотрич).

Але з такою ж шаною, очевидно, від-
гукуються про свою мову й інші народи. 
Тому цікавими для нас мають бути сторон-
ні оцінки нашої мови.

Зіставляли українську мову з іншими й 
раніше.

Ельвія Челебі, турецький мандрівник і 
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поліглот, 1657 р.: «Українці – стародавній 
народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, 
ніж перська, китайська, монгольська і всі-
лякі інші».

Еліза Ожешко, відома польська пись-
менниця, рубіж ХІХ і ХХ ст. (прочитав-
ши рекомендовані Іваном Франком тво-
ри українських письменників Панаса 
Мирного, Івана Нечуя-Левицького, Гна-
та Хоткевича, Михайла Коцюбинського і 
самого Івана Франка): «Повісті... надих-
нули мене великим довір’ям до Вас і сим-
патією... Що більше читаю, то сильніше 
відчуваю дивну насолоду й поезію цієї лі-
тератури. Чиста вона, мов кристал, тепла 
вона, мов літній вечір, несподівано оригі-
нальна, до жодної іншої відомої мені не 
подібна».

Назим Хікмет, турецький поет: «Я дуже 
люблю українську мову, мені здається, що 
вона звучить серед слов'янських мов так 
само, як італійська серед своїх сестер».

У виступах і публікаціях російськомов-
ної преси (і у сусідів-братів, і тут, у нас) 
зав жди була і є надто потужна антиукраїн-
ська течія, один із найпоширеніших моти-
вів якої – дискредитація української мови 
як «недорозвиненої, неспроможної до ви-
словлення складних наукових думок, худож-
ніх образів». І нині подибуємо подібні ви-
словлювання. Один професор провідного 
на сході України національного (!) універ-
ситету лихословить про те, що вона «чужа 
ідеальному буттю», що «світ української 
мови – це предметно-матеріальний світ» 
і «…така мова є прекрасною для працівни-
ків і чиновників, але нею не можна моли-
тися… і філософствувати» тощо. Йому під-
співує високий місцевий чиновник (теж, до 
речі, кандидат наук), просторікує про не-
спроможність української мови для науко-
вого стилю. Ці недруги української мови 
(з українськими прізвищами, до речі, – то, 
скажімо умовно, Луценко, то Левченко, то 
Колесниченко абощо) повторюють давні 
російські міфи – зокрема з циркуляру гра-
фа Валуєва 1863 року, що «ніякої окремої 
малоруської мови не було, немає і не може 
бути і що наріччя їх... є та ж російська мова, 

тільки зіпсована впливом на неї Польщі»* 
[6, 196].

Але серед російської інтелігенції завжди 
були люди, які й у періоди антиукраїнської 
політики об'єктивно ставилися до Украї-
ни й української мови. Справжні, неупе-
реджені російські інтелектуали відзначали 
багатство, природність і внутрішню струн-
кість української мови. Наприклад, Л. Тол-
стой якось вигукнув: «Я дуже люблю вашу 
народну українську мову, звучну, цвітисту 
і таку м'яку. У вашій мові стільки ніжних, 
сердечних, поетичних слів: ясочко, зіронь-
ко, квітонько, серденько...» [17, 9].

Відомий російський тенор зі світовою 
славою Леонід Собінов, приїхавши 1926 р. 
на гастролі до Харкова, де він мав співати 
в опері Вагнера партію Лоенгріна україн-
ською мовою, сказав: «Коли я одержав пере-
клад «Лоенгріна» українською мовою й тоді 
ж, сівши за рояль, проспівав знамените звер-
нення до лебедя, я мимоволі вигукнув: та це-
бо звучить зовсім по-італійському – гарно, 
звучно, високо й поетично» [1, 14–15].

І ніби переклик із Л. Собіновим: «Мова 
українська, як і італійська, вокально і ми-
лозвучно стоїть на першому місці» – оцінка 
Б. Гмирі – артиста, який у своєму басовому 
амплуа переспівав майже всю світову опер-
ну класику – й італійською, й іспанською, й 
німецькою... Але він і за кордоном часто ви-
конував цю класику українською – і з не-
змінним успіхом, дивуючи слухачів тим, як 
приємно звучить їхній оперний репертуар 
в українському перекладі Максима Риль-
ського, Богдана Лепкого та інших наших 
поетів...

Важливими для нас є оцінки російських 
науковців.

Ще в середині ХІХ ст. академік Санкт-
Петербурзької академії наук І. Срезнев-
ський писав: «Сила людей має переко-
нання, що ця мова є одна з найбагатших 
мов слов'янських, що вона навряд чи вва-
жить богемській щодо рясноти слів і висло-
вів, польській щодо барвистості, сербській 
щодо приємності; що це мова, яка навіть у 
вигляді необробленому може стати нарівні 
з мовами обробленими гнучкістю й багат-
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ством синтаксичним, мова поетична, му-
зична, мальовнича» [1, 14].

Трохи пізніше, 1880 року, Михайло Кра-
суський у виданій в Одесі роботі «Древ-
ность малороссийского язика» писав: «Зай-
маючись тривалий час зіставленням арій-
ських мов, я дійшов переконання, що ма-
лоросійська мова старша не лише від усіх 
слов'янських, не виключаючи так званої 
старослов'янської, а й від санскритської, 
латинської і решти арійських...» [25, 24]. 
І далі: «...Небагато минуло сторіч від часу 
панування латинської мови, але тепер її 
вже ніхто не розуміє, так само німці не ро-
зуміють мову готів. Наріччя диких людей 
переміняються протягом кількох поколінь, 
мова ж Малоросів, хоча й теж не в первіс-
ній формі, стоїть і донині твердо, наче не-
порушна скеля. Якщо коли-небудь нескоро 
здійсниться думка про загальну слов'янську 
мову, то малоросійська мова першою перед 
усіма має на це право, бо це мова корінна, 
і тому-то всі слов'янські племена краще її 
розуміють, ніж інші» [25, 28].

Маймо на увазі, що це сказав поляк за на-
ціональністю, польський і російський філо-
лог – до того ж у період задушливої дії цир-
куляру Валуєва та Емського указу царя.

Усі ці позиції російських інтелектуалів 
щодо нашої мови прозвучали усно або май-
же випадково видані мізерним накладом. 
«Випадково» вони й десь загубилися, не 
ставши надбанням громадської думки...

І ось своєрідна інтегральна оцінка нашої 
мови, яку дали провідні зарубіжні фахівці 
(філологи, поети, оперні співаки).

1928 року на конкурсі мов, який про-
ходив у Парижі, українська мова посіла 
третє місце після французької та італій-
ської [19, 14]. Можна згадати й про кон-
курс, який проходив у 1934 році там же, в 
Парижі. І того разу українська мова була 
третьою – після французької і перської 
[17, 9]. Слід мати на увазі, що обидва кон-
курси проводилися без участі представ-
ників України і проходили в найтяжчий 
для української мови період сталінського 
її лінгвоциду, коли повним ходом чинився 
терор проти української інтелігенції і на-

самперед проти філологів, письменників, 
викладачів-україністів.

Є люди, які глибоко відчули життєву 
силу української мови. Згадаймо В. Мая-
ковського: «...Товарищ москаль, / на Украи-
ну шуток не скаль. / Разучите эту мову на 
знамёнах – лексиконах алых, – / эта мова 
величава и проста: / Чуєш, сурми заграли, / 
час розплати настав».

Уже смертельно хворий (на лейкемію) 
дуже талановитий російськомовний поет 
Леонід Кисельов написав разючі за силою 
думки і почуття рядки: «Я постою у края 
бездны / и вдруг пойму, сломясь в тоске, / 
что всё на свете – только песня / на укра-
инском языке» [7, 27]. В останні місяці сво-
го життя він повністю на перейшов на укра-
їнську мову.

А що ж конкретно свідчить про силу і 
красу української мови? Які її переваги від-
значають фахівці? Які аргументи?..

Можна диференціювати ці аргументи.
Милозвучність
І українські, й зарубіжні фахівці одно-

стайні в тому, що наша мова благозвучна, 
милозвучна, евфонічна і, як пише відомий 
український фонетист Н. Тоцька, наспів-
на. Але чи не просте це естетичне вражен-
ня? Милозвучність стає науковим понят-
тям, коли вона обґрунтована конкретними 
лінгвістичними параметрами (тобто аргу-
ментами).

Українська мова має для забезпечення 
милозвучності чимало механізмів.

Перший із них – і в цьому майже одно-
стайні всі фахівці – це чергування голосних 
і приголосних звуків у мовному потоці. В. Ча-
баненко вважає, що головний чинник ми-
лозвучності української мови – закон урів-
новаженості кількості голосних і приголо-
сних звуків у мовленнєвому потоці [13, 47]; 
І. Качуровський для цього явища мови за-
проваджує поняття «коефіцієнт прозорос-
ти». Фахівці визначають це співвідношен-
ня голосних і приголосних для української 
мови, як 42 : 58, а в народних піснях і в ху-
дожній літературі – як 50 : 50 [13, 46, 50].

Друге – це система чергувань прийменни-
ків та префіксів у – в, і – й – та, з – із – зі. 
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Відомий український філолог Орест Тка-
ченко означає це явище як «явище взаємо-
дії кінця–початку суміжних слів» [18, 10]. 
Пісенна творчість українського народу – 
найяскравіший приклад використання ев-
фонії як засобу забезпечення благозвуч-
ності мовлення. В ній майже немає неми-
лозвучних (несуголосних) поєднань: «Ой, 
у полі три криниченьки...» – не в полі, а саме 
у полі. «Гей у лузі червона калина похили-
лася...». Зі старої щедрівки з іще дохристи-
янською образотворчою системою (їй 3–5 
тисяч років!): «Місяць каже: – Як я зійду, 
/ То зрадується весь звір у полі. / Ой звір у 
полі, чумак у дорозі, / Чумак у дорозі, хазя-
їн у домі».

Але евфонія в українській мові – це не 
лише названі вище найпростіші чергування.

Третій механізм забезпечення мило-
звучності української мови – дозвучення 
слів (інакше – вживання протетичних при-
голосних і приставних голосних звуків). 
Якщо проаналізувати наші фольклорні 
джерела, літературну класику і сучасну ху-
дожню літературу, ми там побачимо справ-
ді віртуозне володіння цим прийомом. Ви-
явимо цілий ряд дозвучених префіксів і 
слів (весь – увесь, мла – імла, огонь – вогонь, 
ржа – іржа, уста – вуста, утлий – вут-
лий, ще – іще), «нестандартних» приймен-
ників (вві, ві, уві, вво, уво, наді, переді, надо, 
передо, зо, к, ік, від – од і под.): «...ускочив-
ши ув ятір» (Г. Квітка-Основ’яненко); «Де 
кров іллють, а де горілку п’ють» (П. Куліш); 
«Чорне море ув очах ячало...» (Б. Олійник). 
Дозвучення є звичайним і в народній пісні: 
«Нічим в хаті затопити, / Ніщо дітям ізва-
рити»; «Що я вчора ізвечора / Кращу тебе 
полюбив» і под.

Орест Ткаченко звертає увагу на поєд-
нання цих особливостей з варіативністю 
закінчень іменників, прикметників, за-
йменників (коневі – коню; на синьому – 
на синім; у тому – у тім) або такі, що те-
пер уже майже вийшли з ужитку, але в 
принципі можливі й досі (сині, зелені – 
синії, зеленії; біла – білая). І це ми може-
мо вважати ще одним, четвертим при-
йомом забезпечення наспівності україн-

ської мови – четвертим і не останнім. У 
сумі вони створюють величезні можли-
вості для різноманітної ритмізації і пое-
тичної, і прозової мови...

До цього можна додати: варіативні закін-
чення дієслів, прислівників (зробім – зробі-
мо, більш – більше); варіюються також част-
ки б і би, ж і же; паралельні закінчення в да-
вальному відмінку -ові, -еві, -єві – -у; вико-
ристання вставних та випадних голосних; 
спрощення в групах приголосних; упо-
дібнення та розподібнення приголосних 
звуків; злиття фонем в один звук; уникан-
ня збігу однотипних за творенням звуків у 
тому самому слові чи на стику слів; гармо-
нійне розташування побічних наголосів.

Уся ця система уникнення збігу голо-
сних і приголосних становить закон укра-
їнської мови – закон милозвучності (добро-
звучності), грецькою – евфонії.

Як зазначає Орест Ткаченко, «ані росій-
ська, ані польська мови подібних ресурсів у 
своєму розпорядженні не мають» [18, 11], 
що повністю спростовує вигадки про вто-
ринність української мови, що це мова ро-
сійська, зіпсована впливом польської. Які 
впливи, якщо ні в тій, ні в тій мовах немає 
тих багатющих ресурсів української?!

Ці особливості нашої мови впливають 
і на ментальність народу. І «самі українці, 
й особливо сторонні спостерігачі відзнача-
ють схильність до поетизації вражень, лі-
ризм, а також нахил до гумору» [17, 12].

Але, як зазначав В. Ващенко, милозвуч-
ність служить не тільки зовнішньою прикра-
сою орфоепії, вона також показує, як осмис-
люється звучання мови. Коментуючи цю 
думку, Ю. Мосенкіс зазначає, що саме в цьо-
му вага і значення милозвучності як великої 
сили мови, як її потужної енергії. Функці-
ювання численних паралелей у системі ми-
лозвучності викликається потребою зафік-
сувати найтонші відтінки, логічні та екс-
пресивні центри висловлювання, підкрес-
лити й виділити найважливіше, характерне 
не лише з погляду семантики, але навіть з 
погляду стилю мовлення [13, 45–46].

Не можна тут оминути й таку особли-
вість української мови, як її звуконасліду-
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вальна природа (до речі, це одне із вагомих 
свідчень давності української мови):

– африкати [дж], [дз] (їх теж немає в 
близькоспоріднених з українською мовах) 
очевидно є залишками первинних слів, 
утворених на світанку мовлення людини, 
які були звуконаслідувальними: [дз] – ма-
буть же, бджола, [дж] – джміль;

– гортанне [г], яке стало предметом висмі-
ювань «хуторянського» мовлення «хахлів». 
А з чого ж тут сміятися? Це ж теж одне зі 
свідчень давньої звуконаслідувальної приро-
ди українського мовлення. Станіслав Губер-
начук про це пише: «Можна не сумніватися, 
що із праукраїнського слова гу (голос, звук) 
<...> пізніше утворились такі українські сло-
ва: гул (ясно ж, що не ґул. – П. К.), гук, гудін-
ня, гуркіт, гурчання, гукати, гугіт, гуляння, 
гуслі, губи і похідні від них. Згадаймо, що і в 
українських язичницьких веснянках є отой 
праукраїнський вигук гу як гу+кання весни, 
та й інші слова – гулі, гуляння – якнайкраще 
в'яжуться з отим первовічним гу (звук, го-
лос)» [4, 225–226]. Всі ці звуконаслідувальні 
особливості української мови відтворюють у 
нашій уяві картини природи.

Не забудьмо, що наша мова має й про-
ривне ґ.

Багатство синонімії і фразеології
Українська мова має вельми розвинену 

синоніміку, яка спроможна задовольняти 
найрізноманітніші потреби мовців у тому, 
щоб передати найтонші варіанти значен-
ня слів та емоційно-експресивні й оцінні 
їх відтінки. «Багатству синонімів, – пише 
відомий наш філолог Орест Ткаченко, – 
наша мова завдячує своєю барвистістю; 
адже в цьому вона принаймні вдвічі багат-
ша за обох своїх сусідок, російську і поль-
ську мови. В українській мові можливі че-
кати і ждати, господар і хазяїн, город і міс-
то, перемога, звитяга і побіда, а в росій-
ській тільки  ждать, хозяин, город, победа, у 
польській – c�ekac, gos�odar�, �iasto, �wyc-c�ekac, gos�odar�, �iasto, �wyc-
iestwo. Подібних прикладів можна навести 
дуже багато...».

Багатою синоніміка є на всіх рівнях: на 
рівні слів (чорногуз, бусол, бусел, бузько, 
гайстер); на рівні граматичних форм 

(синоніміка суфіксів: матуся – матінка; 
синоніміка префіксів: запитати – спитати; 
паралельні форми відмінків: [-ові] – [-у] в 
давальному відмінку; складна та складена 
форми дієслів: робитиму – буду робити; 
повні та короткі форми прикметників: 
повний – повен; варіативність ступенів 
порівняння: виразніший і більш виразний 
тощо); на рівні словосполук і речень 
(люблю грати – люблю гру; сніг замів – 
снігом замело; я хочу – мені хочеться).

Такою ж багатою є й українська 
фразеологія.

У нашому усному й писемному мовленні 
дуже часто послуговуються калькованими 
сталими словосполуками. Наприклад, 
єдиною і набридлою стала словосполука 
вводити в оману – калька від російського 
«вводить в заблуждение». Замінити ж її 
можна легко і з великим стилістичним 
вибором: забивати баки кому; завести 
на манівці кого; завести в оману кого?; 
замилювати очі кому; збити з пантелику 
кого; збивати з правдивого (доброго) шляху 
кого; наводити полуду на очі; призводити 
до помилки, до облуди; блудом повести 
кого; а ще лексичні відповідники дурити, 
піддурити, здурити кого; омиляти, омилити, 
змилити кого [5].

Це простий, майже побутовий приклад, 
але він засвідчує багатство української 
фразеології з її синонімічним розмаїттям. 
Ця особливість української мови яскраво 
відбита і в художній літературі.

Мабуть, найпереконливіше свої спро-
можності мова демонструє в безпосеред-
ньому контакті з іншими мовами, в зістав-
ленні, зокрема в перекладах. Українські пе-
рекладачі (Микола Зеров, Максим Риль-
ський, Григорій Кочур, Микола Лукаш та 
ін.) довели, що для них не було так званих 
«неперекладних місць».

Великим майстром у використанні укра-
їнської фразеології був Микола Лукаш. Уні-
кальними з цього погляду є виконані ним 
переклади творів Й.-В. Гете, Поля Верлена 
(одного з «найважчих» для віддачі іншими 
мовами), іспанських, німецьких, польських, 
угорських поетів, сервантесового «Дон Кі-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 201218

хота», «Декамерона» Бокаччо. У фразеоло-
гії цих перекладів – усе багатство україн-
ської мови. Про це свідчить унікальний ака-
демічний словник «Фразеологія перекладів 
Миколи Лукаша». До його реєстру увійшло 
понад 6 тис. сталих мовних зворотів, близь-
ко 15 тисяч ілюстративних фрагментів [21]. 
Ось тільки деякі з них:

РОЗУМ: бистрий (або жвавий, не вбо-
гий) на розум; більше розуму в кулаці, 
ніж деінде; з дурного розуму; затуркува-
ти розум чий; каламутити розум кому; не-
дійшлий розумом; несповна розуму; но-
сити розум у череві, а тельбухи в голові, 
прив'язувати розум до п'ят (тобто тіка-
ти звідки-небудь), схибнутися розумом – 
усього 68 фразеологізмів!

А до гасла «ОКО» – більше 240 (!!) оди-
ниць (крім звичних сполук типу очі розбі-
гаються, і в очі не бачити, дивитися інши-
ми очима; на власні очі; хоч око виколи): аж 
очі рогом полізли; ані на оч (не пускати); 
бути сіллю в оці; геть мені з-перед очей; до-
дати собі ціни в очах; забільмити очі; звести 
очі; зорити ласкавим оком; кресати з очей 
блискавиці; ласе око; мати на оці; накинути 
ласим оком; насунути заслонки на очі; не 
склепити очей; не спускати з ока; очі огонь 
крешуть; поглядати зухвалим оком; погля-
дати ласкавішим оком; позирати кривим 
оком; поривати очі; стригти очима; стріля-
ти очима; уп'ясти очі; устромити очі в зем-
лю; хоч у око стрель).

Як свідчить письменник Леонід Черева-
тенко, Микола Лукаш був переконаний – і 
доводив це на ділі, що українською мовою 
можна – і треба – віддати і передати абсо-
лютно все: без винятків, у будь-якому сти-
лі, у першій-ліпшій манері, з якої завгод-
но епохи... [21, 733]. Він здавав собі спра-
ву в тому, що саме на фразеології, немов на 
підмурівку, височіє велична споруда нашої 
мови – і нашої літератури [21, 721].

Точність і стислість. Менша омоні-
мічність

Характерна риса українського лекси-
кону – це його багатство через наявність 
слів, що точно відображають відтінки зна-
чень, чого значно менше в російській і зо-

всім мало в англійській (аналітична мова, 
де значення слова можна впізнати лише в 
контексті, наприклад, 14 значень слова ac-
tion). В українській мові значення вдало ді-В українській мові значення вдало ді-
браного слова очевидне відразу – у процесі 
першого читання.

Інакше кажучи, в українській мові зна-
чно меншою є омонімія.

Російському «представление» в росій-
сько-українському словнику (РУС) відпо-
відає 12 значень української мови: і наве-
дення, і представлення (до нагороди), і по-
дання (документів), і зображення, і виве-
дення, і показування, і удавання, і змалю-
вання, і виставляння, і вистава, і завдаван-
ня (завдання), це, нарешті, й уявлення. Усі 
українські значення не потребують контек-
сту; на відміну від російського «представ-
ление». Те ж стосується й дієслова – «пред-
ставлять» («представить»). Комунікатив-
на перевага українських відповідників оче-
видна.

У російському слові «соединение» без 
контексту ви не розрізните, що це: дія (за-
кінчена чи незакінчена), чи це стик труб, 
чи математична група; український же ряд 
– чіткий: дія – це з’єднування, сполучан-
ня; подія – з’єднання, сполучення; а місце, 
де що-небудь з’єднано, – з’єднання; мате-
матична група – сполука. А російською все 
це – соединение (один омонім). Таку ж роз-
гортку процесових понять дадуть омоні-
мічні російські слова «новообразование», 
«преобразование», «определение» та поді-
бне. Диференційно розшифровується «на-
пряжение»: електричне – напруга, механіч-
не – напруження; несущая (конструкція) – 
(балка), тримальна – (крило) носійне або 
крило-носій, (мостова) опора для вантових 
мостів – тримальна конструкція.

В українській мові у віддієслівних імен-
ників розмежовують іменники дії, події і 
результату чи об’єкта дії (випускання, випу-
щення, випуск). Дієслово постає у ролі твір-
ного терміна віддієслівних іменників (за-
вертання, завернення; завертати, завер-
нути). Останнє дає змогу заміняти розще-
плені присудки на дієслова (осуществлять 
управление – керувати) і уникати надмір-
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ного “ння-кання” в текстах фахової мови, 
зокрема в означеннях понять*.

У цих фактах, до речі, – вимовна, пере-
конлива відповідь на облудні звинувачен-
ня української мови в її непридатності до 
наукового стилю. Вона тут виразно багат-
ша, ніж порівнювані з нею, включно з ро-
сійською.

А щодо стислості...
Є простий спосіб оцінити перевагу стис-

лості в мові. Спитайте будь-якого праців-
ника газети, яка видається російською і 
українською мовами, тобто дублюється. 
Він вам назве цифру: економія задрукова-
ної площі в українському варіанті – близь-
ко 15 відсотків. Що роблять редакції для 
того, щоб уникнути білих плям? «Грають» 
кеглями заголовків, додають пробільний та 
«прикрашальний» поліграфічний матеріал. 
Іноді навіть підверстують невеликі додат-
кові замітки.

Цю ж особливість підмітив відомий 
український перекладач Анатоль Перепа-
дя. «Коли я перекладав Рабле, – розпові-
дає він, – помітив таку закономірність: со-
рок аркушів мови оригіналу відповідають 
сорока аркушам українського перекладу. 
Тоді як російський текст уже розтягнеться 
на всі шістдесят. Та, як на мене, що корот-
ше слово, то краще» [2]. Тобто та ж законо-
мірність виявляється й між французькою 
та російською мовами.

Звідки береться ця різниця?
Її можна виявити у зіставленні лекси-

ки і морфологічних форм двох мов: заяв-
ление – заява, учащийся – учень; мгно-
вение – мить, произведение – твір (а 
якщо в прикладних галузях – виріб); 
многочисленный – численний (а під впли-
вом російського слова наші суржиконосці 
вигадують слова-покручі: багаточисельний, 
багаточисленний), односторонне действу-
ющий – однобічної дії, измерительный – 
мірчий (у 30-ті роки нам начепили вимі-
рюючий чи навіть і вимірювальний), един-

* Докладніше про процесові поняття див. у по-
сібнику автора «Система – проти автоматизму сур-
жику» [10, 80–91]; в РУС наукової і технічної мови 
(термінологія процесових понять) О. Войналовича 
та В. Моргунюка (Передмова, с. 3–13).

ственное число – однина, множественное 
число – множина, зондирующее устрой-
ство – зондувач [у 30-ті роки в українську 
мову запровадили зондувальний пристрій]. 
І це, як бачимо, простежується і у побуто-
вому мовленні, і в наукових текстах.

Проанатомуймо, наприклад, слово 
«доказ-а-тель-ств-о». Знімемо всі морфо-
логічні «доважки» – і дістанемо україн-
ське слово доказ! Зміст – абсолютно то-
тожний. Пояснюється це явище все тим 
же: російська мова творилася на базі 
церковнослов'янської і, як каже Анатоль 
Перепадя, було взято «курс на пишність, 
аби слово довше звучало» [2]. Звідти слав-
нозвісні перли «імператорського стилю»: 
на ваше благоусмотрение, всеподданнейшее 
прошение, высочайшее соизволение. Звідти 
й жизнеобеспечивающие средства, скаль-
ковані у нас як життєзабезпечувальні за-
соби, по-українськи – простіше: засоби ви-
живання.

Отже, і з погляду стислості й точності 
українська мова впевнено демонструє свої 
переваги.

А ще ж фахівці відзначають: дивовижну 
стійкість української мови; народну, роз-
мовну основу; живомовність української 
лексики і фразеології (зокрема її прислів-
никове багатство); великі словотвірні (де-
риваційні) можливості; дієслівність і дина-
міку синтаксису; виражальні можливості 
української мови.

Правічні корені мови
1. VI ст. – постання української мови.
Точну дату утворення будь-якої «нової» 

мови (навіть з точністю до століття) 
ніхто не може визначити. Це зауважують 
І. Огієнко, А. Кримський, Ю. Шевельов та 
інші визначні вчені. Бо йдеться про дуже 
тривалий і складний процес (глотогенезу).

Що ж до української мови, то проф. 
І. Ющук, як і багато інших наших учених, 
вважає, що вона існувала вже в VІ–VІІ ст. 
Це, очевидно, відповідає дійсності, слід 
тільки мати на увазі, що на тоді це був 
незавершений процес, період активного 
формування мови тривав до ХІ ст. Тому 
більш ґрунтовною видається оцінка 
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академіка Агатангела Кримського: «вже в 
ХІ ст. мова Наддніпрянщини і Прикарпаття 
була виразно окремою східнослов'янською 
мовою – предком сучасної української 
мови» (А. Кримський. «Українська мова, 
звідкіля вона взялася і як розвивалася», 
1922 р.). В цьому твердженні ключовим є 
пряме, безпосереднє виведення української 
мови з праслов'янської. І те, що ця концепція 
стала домінувати в українському науковому 
дискурсі, викликає величезний спротив 
деяких російських науковців. Вони й донині 
дотримуються міфу (або, за визначенням 
Ю. Шевельова, «офіційно обов'язкової 
догми») про «спільну давньоруську (єдину 
східнослов'янську) мову», про виникнення 
української і білоруської мов «у кінці ХІV– 
ХV ст.».

2. На ХІ ст. це вже була струнка мовна 
система.

Її основні елементи ми можемо спосте-
регти на прикладі графіті Софії Київської. 
Графіті – це автентичні написи ХІ–ХІV ст. 
Адже літописи, церковні книги, твори 
«Руська правда», «Слово о полку Ігоревім» 
дійшли до нас у пізніших копіях. А графіті 
писали живі люди саме того часу. Там по-Там по-
бачимо:

– дієслова минулого часу, що закінчу-
ються на –в замість церковнослов'янського 
–л: писав, ходив, молив;

– кличний відмінок: владико, Стефане, 
голово;

– закінчення –у в родовому відмінку од-
нини чол. роду: з того спору;

– форма дієслів без –т: пече;
– дієслова в інфінітиві на –ти: получа-

ти, писати, скончати;
– м'яке «ц» наприкінці слів: чернець, по-

милуй Валерця, помози Архипцю; у скоро-
ченнях «м-ця» – місяця, мъць – місяць;

– скрізь вживається се, а не это;
– чергування в основі к–ц–ч: "Господи, 

помози рабу своєму Луці...; владичин;
– чергування г–з, яке потім перейшло в 

ж (Господи, помози рабу своєму мирським 
іменем Путькові);

– давальний відмінок з закінченням на 
-ові, -еві: Путькові, Василієві, Мареві (від 

Марій), Петрові, Павлові, Фролові, Борисо-
ві, дякові;

– в широкому вжитку вже були чолові-
чі імена на –о: Дмитро, Данило, Кирило, та 
зменшувальні форми імен на –ко: Іванко, 
Жадко, Остапко;

Є там і чимало суто українських лек-
сем: пръзвъщъ (Господи, помози рабу своє-
му Ігнатові, а пръзвъщъ моє Саєтат), чер-
нець, кволий, порося (автор напису кається, 
що з'їв його у піст); бо, коли, посеред, мати 
(не мать), батько, сподобиться, «а ворогов 
трясцею оточи»... [10].

І багато інших виразних ознак україн-
ської мови – її системи, якою (в своїй осно-
ві) послуговуємося ми й нині.

Саме цей живий матеріал ХІ–ХІІ ст. 
(своєрідний лінгвістичний артефакт) не 
залишає каменя на камені від імперського 
міфу: українська мова на той час була жи-
вою мовою Київської Русі зі своєю лек-
сикою, фонетикою і граматичною струк-
турою. Кажуть, мова літописних та інших 
джерел того періоду схожа на російську, а 
не на українську. Нічого подібного: вона 
схожа на церковнослов'янську – болгар-
ську мову, яку потім московити (росіяни) 
поклали в основу своєї літературної мови.

А як же насправді (не за росій-
ським імперським міфом) поставали три 
східнослов'янські мови? Зокрема, як фор-
мувалася російська мова? (Якщо її не було 
в Києві, то де ж вона була?)

Тут можна спиратися на концепцію ав-
тора фундаментальної, на 1000 сторінок, 
«Фонології української мови» (виданої 
спочатку англійською, а потім, уже за ча-
сів незалежності, українською мовою) ака-
деміка Юрія Шевельова про п'ять мовно-
територіальних одиниць-регіонів, які іс-
нували на східнослов'янському обши-
рі: Новгородсько-Тверський, Полоцько-
Смоленський, Муромо-Рязанський, Києво-
Поліський та Галицько-Подільський. Ця 
структура виведена з фундаментального 
фонетичного аналізу племінних діалектів 
періоду розпаду праслов'янської мови.

Висновок ученого такий: російська 
мова сформувалася на базі Новгородсько-
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Тверського і Муромо-Рязанського, біло-
руська – на базі Полоцько-Смоленського 
і Києво-Поліського, українська – на базі 
Галицько-Подільського і Києво-Поліського 
регіонів. [23, 389, 392]. Ці Новгородсько-
Тверський і Муромо-Рязанський регіони і є 
ареалом проживання північнослов'янських 
племен вятичів, кривичів, які в процесі ко-
лонізації Залісся асимілювали величезні 
угро-фінські етнічні масиви (чудь, меря, 
весь, мордва, мурома та ін.).

Якщо врахувати давні процеси етноге-
незу, то можна скористатися «формулою» 
етно-діалектної праоснови трьох мов Орес-
та Ткаченка [18, 40]:

• дослов'янська (до/прото/українська) 
іранська, конкретно скіфська, мова України;

• дослов'янська (до/прото/білоруська) 
балтійська мова Білорусі;

• дослов'янська (до/прото/російська) 
фінська (фінські), зокрема мерянська мова 
Росії.

Ці суттєві «чужорідні» складники (скіф-
ський – балтійський – фінський) цілком 
виразно накладаються на «регіони» Юрія 
Шевельова.

Слід мати на увазі, що ці три мови утво-
рювалися несинхронно: українська з по-
мітним випередженням, російська – з при-
скоренням тільки після постання Москов-
ської держави всередині ХІІ ст. Специфі-
кою творення мови було розширення те-
риторії і підкорення угрофінських, а потім 
татарських та інших етносів, чиї мови сут-
тєво впливали на російську. Відомий росій-
ський історик ХІХ ст. В. Ключевський на-
віть писав, що російська мова – це зіпсова-
на під впливом татарської і місцевих фін-
ських мов болгарська мова. «Обруселая 
чудь…, – писав він, – портила говор, внося в 
него чуждые звуки… В говоре владимирском 
мы видим первый момент порчи русского 
языка под финским влиянием, а говор мос-
ковский представляет дальнейший момент 
этой порчи» [8, 8].

Цікавою є й позиція російського мово-
знавця академіка О. Шахматова. «Бать-
ківщина нашої великоруської літературної 
мови – Болгарія, – писав він, – але сформу-

валася вона в Києві, де зазнала благотворно-
го впливу народного середовища. Остаточно 
розвинулась вона в Москві». У праці «Корот-
кий нарис історії малоруської (української) 
мови» 1916 року він уточнив цю думку: «Ми 
повинні відкинути найрішучішим чином дум-
ку про те, що Київщина була в давнину засе-
лена не предками сучасних малоросів, а пред-
ставниками інших народностей. Нема сен-
су шукати в Х–ХІ ст. біля Дніпра великоро-
сів, оскільки великоруська народність – похо-
дження значно пізнішого» [16]. Тут ще треба б 
уточнити, що слов'янським складником ро-
сійської мови (крім болгарської) була не так 
українська мова, як мова племен в'ятичів, 
кривичів тощо. В основному саме вони ко-
лонізували Залісся, асимілювали численні 
угро-фінські племена.

Очевидно, й на протоукраїнську впли-
вав говір скіфський, але було це не на мо-
мент постання української мови, а значно 
раніше – ще до Р. Х. і в перші два–три сто-
ліття нової ери.

Але хоч би як там було, українська 
мова творилася на своїй землі і своїм ет-
носом. Як пише Юрій Шевельов, «справ-
жня, «жива» українська мова ніколи не 
була «давньоруська», ніколи не була «спіль-
норуська», ніколи не була тотожна з росій-
ською, не була предком або нащадком або 
відгалуженням російської мови. Вона по-
ставала й постала з праслов'янської, фор-
муючися  від VІ до ХVІ ст.» [23, 397–398].

3. Протоукраїнські пракорені.
Слід розрізняти історію української 

мови та її протоісторію.
Існує величезний масив публікацій 

періоду незалежності України, в яких ідеться 
про трипільські та індоєвропейські корені 
української мови, про її багатотисячолітню 
дохристиянську історію. Треба сприймати 
їх без ейфорії, бачити факти, а не фантазії.

А факти дуже цікаві. Іноді навіть мото-
рошно від того, в які часові глибини вони 
примушують нас заглянути. Які духовні 
багатства наших предків вони таять.

Перше – датування за порівняльними 
лінгвістичними дослідженнями.

Майже сенсаційне відкриття належить 
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проф. І. Ющукові. Він зіставив українську 
мову з найдавнішою індоєвропейською – 
латинською (вже відмерлою. – П. К.) і 
вказав на архаїчність української мови, 
оскільки вона має велику кількість 
прадавніх індоєвропейських елементів. 
Можливо, переконує вчений, їх більше, ніж 
у будь-якій із сучасних мов, що входять 
до цієї сім'ї. Спільність між українською 
та латинською мовами встановлюється на 
рівні фонетики і граматики (однакова сис-
тема голосних, за винятком довгих і корот-
ких; уживання звуків [г] і [г`] тощо).

Загальний висновок такий: «...україн-
ська мова в окремих своїх типах, момен-
тах почала формуватися ще перед трьо-
ма тисячами років – можливо, водночас із 
латинською, якщо не раніше. Адже україн-
ська мова зберегла багато того, що вже кла-
сична латинь утратила». Про це докладні-
ше можна дізнатися в книзі М. Степаненка 
[17, 13–17].

Ще один дослідник-компаративіст – 
Юрій Мосенкіс реставрував більше 100 ко-
реневих слів з трипільської культури і опри-
люднив цей унікальний словничок [13, 130–
137]. Для цього він використав власний ме-
тод реконструкції давніх культур, зокрема 
трипільської, який ліг в основу його доктор-
ської дисертації. Він виявляв залишки три-
пільської мови у праслов'ян, а оскільки їх-
ньою прабатьківщиною була територія ни-
нішньої України, то, відповідно, найбільше 
цих залишків варто шукати в українській 
мові. Ось деякі з лексем того словника: ліс, 
залізо, баран, меч, кобила, горіх, горох, вирій, 
голуб, жито, іскра, кермо, кібець, колиба, ма-
лина, печать, равлик, свинець, срібло, співа-
ти, тиква, хліб. Крім того, він виявив чимало 
трипільських слів, які збереглися в санскри-
ті: паш – пасти, паша – паша, трьна – трава 
(у нас трин-трава і трина-січка), гна – гна-
ти; молока – напій, водопій, молоко, крав'я, 
кравас – кров. Слова з санскриту, співзвучні 
з українською мовою, наводить і професор 
Кобилюх: біда, мана, доля, кула, пан, панна, 
дяка, мука, шістка, двічі, дума, задума, ліки, 
матка, тата та ін.

Отже, ми бачимо органічний зв'язок фак-

тів трьох великих культур: індоєвропейської, 
трипільської, праукраїнської. Або, як ще смі-
ливіше твердить В. Христенок: «Сучасні до-
слідники поглиблюють вивчення спорідне-
ності української мови з санскритом і дово-
дять, що санскрит і є стародавня українська 
мова, що «Веди» написані стародавньою 
українською мовою – санскритом» [19, 43].

Такі міркування можуть викликати схва-
лення чи заперечення, однак їх не слід за-
лишати поза увагою, бо не можна усувати з 
поля зору науки жодне явище, що допоможе 
дійти істини. Своєю сенсаційністю ці версії 
стимулюють наукові дослідження, активізу-
ють думку, заохочують до пошуків. Довес-
ти життєвість цих міркувань зможе широке 
порівняльно-історичне тло [19, 43].

Друге – про нашу писемність.
Ми часом почуваємося ніби обділени-

ми своїм пізнім прилученням до цивіліза-
ції. Хоча й 1000 років – вік чималий, але все 
ж це не три тисячоліття, як це має за собою 
грецьке письмо, чи й усі 3,5 тисячі років – 
китайське.

Е. Классен стверджує, що вже в VІ ст. до 
н. е. слов'яни володіли численними містами, 
мали грамоту ще раніше греків і римлян й 
задовго до введення християнства вважа-
лись народом освіченим, що має свої власні 
письмена, які називалися буквицею. Саме 
ранньоукраїнською докириличною букви-
цею написана й «Велесова книга» [19, 41].

Де це все поділося? Де матеріальні 
свідчення – рукописи? Вони знищені в 
ході великого цивілізаційного зіткнення 
культур у процесі християнізації Русі.

Третє – фольклорна «археологія».
Це справді реліктові пісенні твори, 

яким, за свідченням професора Любові 
Мацько, – 3–5 тисяч років. Насамперед, це 
календарно-обрядові пісні.

Ось щедрівка, яку й тепер співають на 
Львівщині 13–14 січня:

Чи спиш, чи чуєш, Господаречку, 
У своїм домочку
На Новий рік, на Новий рік?
Підем орати, підем сіяти
Яру пшеницю
На Новий рік, на Новий рік.
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Як це – «сіяти на Новий рік»? А це за 
язичницьким календарем, якому 4–5 тисяч 
років. Новий рік за ним святкували на рів-
нодення 22 березня [24, 14]. Один із пер-
ших записувачів українських народних пі-
сень З. Доленго-Ходаківський відносив 
значну частину українських обрядових пі-
сень до сонцепоклонницьких, назвавши 
свої записи-зошити «язичницька скриня». 
Сучасний український сходознавець С. На-
ливайко дійшов висновку: «Саме українські 
веснянки, колядки та щедрівки досьогодні 
зберегли вірування та уявлення, відбиті в 
Рігведі». Але Рігведа славить Бога-творця. 
В українських же обрядових піснях є «пер-
вовічні води», «райдерево», «райські пта-
хи» і немає жодного натяку на Бога-творця. 
З цього зіставлення С. Губерначук робить 
висновок: «Тож названі наші обрядові пісні 
виникли раніше, ніж Рігведа». [3, 144–147].

А це ж пам'ятки нашої української мови! 
Можна сказати й обережніше – праукраїн-
ської чи протоукраїнської. Але це засадни-
чі факти. І зафіксовані вони в фольклорній 
археології.

Висновки. На що ми спираємося, опа-
новуючи лексичні багатства української 
мови? На літературні і науково-історичні 
джерела, народну творчість. Філолог, ре-
дактор, журналіст мають проникати в цю 
багату народну скарбницю, черпати з неї 
нашу прадавню лексику, фразеологію, об-
разність, філософію і не піддаватись моді 
пустих і значеннєво непрозорих чужомов-
них запозичень.

У цьому дуже важливо утвердитися 
майбутньому редакторові, журналістові, 
педагогові. Адже мова для кожного з них 
є основним фаховим інструментом. В ній 
вони черпатимуть знання про світ і про лю-
дину, про свій народ і його духовні ціннос-
ті. Від неї вони матимуть усю творчу насна-
гу. А для цього треба стояти на ґрунті віри в 
самодостатність рідної мови, в її необмеже-
ні можливості.

Вірити ж – це, насамперед, бачити ці 
можливості, оволодівати ними, зміцнюва-
ти свою переконаність невідпорними істо-
ричними фактами.
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екоторые традиционные 
прин ципы университета не 
потеряли своей силы – на-
оборот, они и сегодня акту-
альны.

1. Universitas scientiarum 
представляет целостность самостоя-
тельной науки, она связывает под од-
ной крышей разные взаимовлияющие и 
контро лирующие друг друга специально-
сти. Необходимо, чтобы каждый универси-
тетский преподаватель и научный сотруд-
ник при поддержке и контроле своих кол-
лег повышал свой научный уровень и свои 
профессиональные знания [18, 57–58]. 
Нельзя быть только узким специалистом, 
не знающим, что существуют ещё иные 
широкие связи. Несведущий в других об-
ластях знания или в парадигме мнений 
преподаватель может выразить пренебре-
жение или отрицание и тем показать, что 
он не понимает своего места в осмыслении 
и перестройке своей собственной научной 
теории.

2. Universitas universum обращен к це-
лостной реальности, к цельности челове-
ческого бытия, манифестирует открытость 
к целостности. В университете, в обществе 
тех, кто посвящает себя исканиям, в широ-
ком смысле слова, познанию правды, «все 
дороги, ведущие к правде, должны схо-
диться, и ни одна не должна предпочитать-
ся» [12, 45]. Ждем, чтобы каждое новое 

У статті дано загальну харак-
теристику кризи освіти і її ви-

явів, розглянуто чотири періоди 
науково-педагогічного осмислення 
освіти. Розкрито зміну сенсу осві-
ти і її ролі в суспільстві у контек-

сті зміни цінності освіти й ціннос-
тей у сучасній освіті. Звернено ува-

гу на рефлективність модерніза-
ції, а також можливості й роль уні-
верситету і соціальних наук в епоху 

кризи освіти.

н
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открытие университетски образованно-
го человека отражало свою методологию, 
чтобы он рассматривал свои выводы и не 
выдавал свою правду перед студентами за 
единственно верную.

3. Universitas scholarumet doctorum 
представляет собой «единение учащих и 
учащихся» [7, 212], ведущих диалог, вмес-
те сомневающихся в догмах, не боящихся 
риска и открытых правде на пути к само-
определению и ответственности, ищущих 
собственные подходы к целостности бытия. 
Поэтому в университете не может быть и 
речи о передаче и проверке конечного, за-
вершенного знания, а только о прагмати-
ческом наставлении, о подготовке ценност-
но нейтрально ориентированных специа-
листов. Истинный университет позволяет 
и требует поднимать проблемы, обретать 
научно гибкий дух, развивать критическое 
и творческое мышление, воспитывать лич-
ности, способные бороться за приоритеты 
определённого типа. Университетский пре-
подаватель, в отличие от преподавателей 
других школ, должен предлагать студен-
там не материал учебников, а способы нау-
чного исследования изменяющегося мира, 
отвечающие его вызовам, чтобы человеку и 
дальше стоило в нём жить.

4. И, наконец, universitas litterarum 
«представляет единство научной и нрав-
ственной образованности» [23, 103], т. е. 
полноценную личность. Университетский 
преподаватель и выпускник должны быть 
не только хорошо выученными специалис-
тами, но и интеллектуальной элитой, кото-
рая не может мириться с серостью, поверх-
ностностью, плагиатом и неэтичным пове-
дением. Они должны осознавать, что явля-
ются для остальных членов общества образ-
цом, своим поведением показывают другим, 
что значит быть умным и нравственным че-
ловеком, какова правда о смысле и ценнос-
ти человеческого бытия. Может быть, это 
самая тяжелая задача для всех настоящих 
университетов.

Согласно перечисленным принципам, 
университетское образование не может су-
ществовать вне связи с научным исследо-

ванием и его интерпретацией, вне фило-
софской рефлексии собственного позна-
ния и исследования, без осознания себя как 
университета. Только университеты могут 
междисциплинарно обобщать, показывать 
государству и обществу отражение его са-
мого, защищать, насколько это в их силах, 
целостность человека, ценность и смысл 
образования, чтобы мир был не толь-
ко технически совершенным, но и более 
человечным. Только университеты могут 
постоянно быть источником и корректо-
ром человеческих ценностей. 

Многие признаки кризиса в образова-
нии вызывают вопрос, существует ли в об-
ществе сила, которая могла бы определить 
и осудить кризисные черты современно-
го общества, предложить решения и ини-
циировать противостояние описанным яв-
лениям. Естественно, мы не можем пола-
гаться ни на политиков, ни на финансис-
тов, ни на медиа. Проблемы общественных 
ценностей могут понять только те, кто име-
ет универсальное, трансдисциплинарное 
мировоззрение, кто понимает причины и 
следствия общественных процессов, их 
влияние на человека и общество как тако-
вое, и те, для кого забота о человеке и буду-
щем мира является убеждением и смыслом 
жизни. Так можно характеризовать, пре-
жде всего, представителей университет-
ских общественно-гуманитарных наук, 
которые одновременно воспитывают дру-
гих, тех, которые, в свою очередь, будут 
воспитывать последующие поколения.

Современные подходы к вопросу о ха-
рактере общественных наук [4, 13] говорят 
о том, что социально-гуманитарные науки 
являются науками о процессе, определя-
ющем социальную систему и человечес-
кое мышление и поведение. Поведение 
конкретных людей ведет к непрерывному 
творчеству и воспроизведению (т. е. к раз-
рушению и новому созданию или повторе-
нию) условий существования тех систем, 
от которых зависит, в каком направлении 
и во имя каких ценностей осуществляет-
ся поведение. В силу этого, науки ориен-
тируются не только на проблематику опи-
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сания, измерения и научные законы, но и 
на постижение социального смысла, зна-
чения и его интерпретации, синтезируют 
эмпирические и ценностно-нормативные 
прошедшие и будущие мышление и по-
ведение. Все чаще речь идет о важности 
задачи социально-гуманитарных наук в 
XXI веке. Хотя в духе времени они опре-
деляют себя как науки, которые призваны 
эмпирически исследовать и объективно 
описывать социальную практику, в фило-
софском смысле они имеют, собственно, 
две основные задачи: 1) защищать чело-
века и человечность; 2) влиять на его по-
ведение и социальную практику в свете 
гуманных ценностей.

Традиционной миссией гуманитарных, 
да и всех социальных наук, является защи-
та с гуманистических позиций человека и 
его интересов везде, где он теряет самого 
себя, где попирается идея человеческого до-
стоинства или гуманности, где социальная 
система перестаёт быть человечной. Отре-
чение от ценностей во имя эмпирического 
объективизма в этих науках означает уход 
от общих вопросов к частным, предпочте-
ние деятельности в ущерб смыслу, предпо-
чтение социальной системы в ущерб чело-
веку и качеству его жизни. Особенно важ-
ную роль играют в эту нигилистическую 
эпоху педагогика и все образовательные 
науки. Воспитание является введением че-
ловека в мир и в смысл его собственной 
жизни, затем вхождением в судьбу друго-
го человека, поддержкой его на жизнен-
ном пути, заботой о человеке и его душе, 
ответственностью за него, за мир и буду-
щее. Поэтому науки об образовании и все 
дисциплины, которые хоть частично каса-
ются образования, ответственны за то, ка-
ким целям будет подчинено воспитание, 
чтобы оно могло предотвратить то, что гро-
зит нам в современном мире.

По мнению Гелуса, нам нужна культура 
поворота во всём обществоведении, т. е. в 
философской, социологической, психоло-
гической, педагогической, теологической и 
других науках, а также в естественнонауч-
ном и техническом дискурсе [10, 32]. Этот 

поворот должен знаменовать появление 
тренда, который будет акцентировать:

• антропологические взгляды – обратит 
внимание на человека, чтобы образование 
было не только редукцией формирования 
человека в интенциях экономического рос-
та, но и заботой о развитии человеческой 
личности;

• этические взгляды – обратит внимание 
на важность сплетения познаний и умений 
человека, с одной стороны, и его морально-
го облика – с другой, для развития челове-
чески ценностного образа жизни;

• экологические взгляды, т. е. в широком 
смысле слова контекст, чтобы прослежи-
вать явления и процессы в их причинно-
следственных связях с учетом ответствен-
ности человека;

• широкий взгляд, т. е. трансцендентный, 
который преодолевает сугубо целевую ори-
ентацию жизни, направленную к надлич-
ностному смыслу поведения [10, 33].

Науки об образовании должны упорно и 
жизнеутверждающе внедрять идею разви-
тия личности, способной осуществить са-
мореализацию на принципах преобладания 
собственных интересов и первейших потреб-
ностей и причастности к судьбе других лю-
дей, живых существ и целой природы. На-
уки об образовании вообще не могут суще-
ствовать без оптимизма, так как зависят от 
него, а в период кризиса – больше, чем когда-
либо. Иначе они теряют свой смысл. Кроме 
того, они должны гораздо больше осознавать 
и громко заявлять, что задача социально-
гуманитарных наук на современном этапе и 
для будущего гораздо важнее, ответственнее 
и основательнее, чем некоторые их предста-
вители готовы признать. Плохи не только 
школа и воспитание, но само общество, раз-
витие которого направлено против человека 
и человечности. Общество болеет и являет-
ся безответственным по отношению к само-
му себе.

Могут ли вообще общественные нау-
ки влиять на жизнь общества? Исходя из 
глубокого анализа современного общества, 
осуществленного Гидденсом, – анализа мо-
дернизации, высшей точкой которой явля-
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ется постмодернизм, – можем констати-
ровать, что да. По мнению исследователя, 
массовое развитие образования и грамот-
ности людей определяет специфику эпохи, 
отличающуюся характером рефлексии от 
предшествующих. В эпоху недостатка по-
знания рефлексивность основана на силь-
ной вере в надежность сверхъестественных 
сил, в систему установленных правил или, 
главным образом, в позитивные мотивы 
других людей. В эпоху модернизации, бла-
годаря знаниям и растущему масштабу 
преобразовательной деятельности людей, 
распространяется представление, что чело-
веческая деятельность порождается скорее 
социальным творчеством, нежели влияни-
ем Бога или характером вещей. Характер 
веры меняется, уже недостаточно прини-
мать определенную социальную практику, 
потому что она традиционна, но она долж-
на быть обусловлена в силу постоянно раз-
вивающегося «знания» [9].

Мышление и поведение, по Гидден-
су, имеют положительное и отрицатель-
ное взаимовлияние. Социальные практи-
ки постоянно проверяются (рефлексией 
социальных наук) и меняются в свете но-
вой информации, которая меняет их харак-
тер. Сегодня «все формы социальной жиз-
ни частично созданы познанием, которое о 
них имеют их «деятели» [19, 40], социаль-
ное познание непрерывно циркулирует «в» 
и «из» сфер, о которых идет речь. Сегодня не 
существует стабильного социального мира, 
потому что «познание этого мира способ-
ствует изменчивому характеру» [9, 45]. По-
знание, которое рефлективно применяется 
в условиях репродукции системы, меняет 
условия, к которым первоначально относи-
лось. В этом социальные науки уникальны, 
потому что таких процессов в естественных 
науках нет. Гидденс связывает эту идею 
с так называемым утопическим реализ-
мом, согласно которому, например, разные 
виды ангажированных социальных движе-
ний или декларированных альтернативных 
взглядов содержат искры возможного бу-
дущего. Итак, они являются частичками, по 
которым мы осознаём своё будущее. «Пред-

видение будущего становится частью совре-
менности, что и влияет на то, каким на са-
мом деле будущее станет» [9, 156]. Это, на-
пример, реально ограничивает бесконеч-
но открытый характер постмодернизма, 
нацеленный, на первый взгляд, на неисчис-
лимое многообразие и децентрализацию. 
В отличие от всех других наук, благодаря 
новому образу рефлексии, общественные 
науки способны влиять на будущую соци-
альную практику.

Иными словами, рефлексия тотали-
тарных и государственно-центристских 
социальных практик повлияла на социаль-
ное поведение людей, подвигла их к инди-
видуализму или дифференциации. Отра-
жение практики, направленной на индиви-
дуализм, влияет на поведение людей в на-
правлении к коллективному или всечело-
веческому. Подобное происходит и в прак-
тике образования. Познание в образова-
нии всегда превосходит замыслы тех, кто 
его использует для трансформации образо-
вательной практики, или в политике про-
свещения, или же в каждодневном препо-
давании. Реализация его всегда бывает не-
полной, односторонней, даже для самого 
образования неблагоприятной (например 
менеджеры-технократы в школах). Это за-
висит от того, каким было их образование и 
какого качества, убедительна ли сама реф-
лексия образовательной реальности и как 
она распространяется между специалиста-
ми и любителями.

Специалисты в сфере образовательных и 
всех других социально-гуманитарных наук, 
особенно в университетах, могут и должны 
содействовать уменьшению кризисных яв-
лений в образовании и в обществе в целом. 
Это требует от нас высокой общественной 
активности и ответственности:

— за предмет наших рефлексий – рас-
сматриваем ли мы в своих научных тру-
дах основные (и поэтому рискованные) 
или пограничные, частичные, так сказать, 
«безопасные» проблемы;

— за качество и убедительность наших 
рефлексий – является ли наша рефлексия 
не однобокой, системной и наиболее комп-
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лексной, основанной на тщательном изуче-
нии и постижении явлений на основе фи-
лософских и проверенных эмпирических 
положений;

• за ценностный размер наших рефлек-
сий – во имя каких ценностей свою рефлек-
сию осуществляем, осознаём ли мы, какие 
можем иметь последствия и к каким целям 
мы ведём других;

• за рефлексию собственных исследований 
и заключений – не изменяем ли мы сущнос-
ти университетской идеи и миссии, перено-
сятся ли наши заключения на более широ-
кие целостные контексты, восстанавлива-
ем ли мы своё познание с точки зрения це-
лостности или представлений других наук 
и научных парадигм, или ежедневного пове-
дения, обучения и межличностных отноше-
ний? Считаем ли свою правду, нерефлекси-
рованную и односторонне предпочитаемую, 
единственной и неопровержимой;

• и, наконец, за личную активность в ра-
спространении и предании гласности на-
ших рефлексий с глубоким осознанием 
того, что «тиражируем» и каким путем: по-
средством дидактической трансформации 

в процесс подготовки будущих специалис-
тов или популяризации среди любителей 
всеми доступными способами, в том числе 
образовательного и гуманного наполнения, 
и овладения non-hu�ans средствами.

Выводы. С этой точки зрения прояв-
ления кризиса в образовании могут быть 
вызовом для всех общественных наук, осо-
бенно тех, которые действуют в универси-
тетском пространстве. Академическая сво-
бода даёт право публично высказывать то, 
что требует внимания, публично поднимать 
вопросы, вести разные дискуссии об их ре-
шении. Благодаря этой свободе и осознанию 
рефлексии модерности, на университеты 
возлагается наибольшая ответственность, 
по сравнению с другими институциями, за-
нимающимися социальным мышлением и 
поведением. «Universitas», поддерживаю-
щие общественные науки своей рефлек-
сией и деятельностью, могут и должны 
из недостоверности, недоверия, опаснос-
ти, нигилизма и осознания апокалип-
сиса породить надежду, возможность, 
позитивные импульсы, активное участие 
в «новом начале».
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боЛонсЬкий ПроЦес І укрАїнА

тратегію і тактику україн-
ської вищої освіти нині, під 
впливом світових глобалі-
заційних процесів, визначає 
програма входження її до за-
гальноєвропейського освіт-

нього простору, що формується на осно-
ві Болонського процесу. Як відомо, голов-
ним завданням сучасної вищої школи є 
підготовка конкурентоспроможного, ком-
петентного фахівця, який був би готовий 
до професійної діяльності в нових умовах. 
Формування особистості такого фахівця 
як вищої цінності суспільства потребує но-
вих підходів до удосконалення навчально-
виховного процесу у вищій школі, розвит-
ку активності й самостійності студентів, 
відповідальності й ціннісно-смислової го-
товності до самоосвіти, самовиховання, 
професійної діяльності. Цінність – усе, що 
найбільше цінує кожен і чому надає осо-
бливого значення. Нині актуальності набу-
вають питання формування системи куль-
турних та морально-етичних цінностей фа-
хівця, його професійно-практичних умінь 
у процесі набуття знань, умінь, навичок і 
компетентностей, необхідних для майбут-
ньої професійної діяльності. Необхідно 
розвивати прагнення майбутнього фахів-
ця до професійного зростання, утверджен-
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ня особистісно важливих якостей та фор-
мувати успішно-діяльнісну, професійно-
компетентну, мобільну, конкурентоспро-
можну на світовому ринку особистість [7]. 
У зв’язку з цим, пріоритетною в організації 
педагогічного процесу у вищій школі вар-
то визнати орієнтацію на підготовку такого 
фахівця через залучення до використання 
ефективних освітніх технологій, сучасного 
науково-методичного забезпечення (теле-
комунікаційних, медіаінформаційних засо-
бів), професійно-праксеологічної діяльнос-
ті, сенсотворчості, професійного самоста-
новлення й саморефлексії.

Організація і формування успішно-
діяльнісної професійно-компетентної осо-
бистості та її удосконалення є пріоритет-
ними напрямами сучасних досліджень [7]. 
Вагомий внесок у розв’язання зазначених 
проблем зробили відомі філософи (В. Ан-
друщенко, В. Кремень, І. Надольний), пси-
хологи (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Ле-
онтьєв), педагоги (С. Гончаренко, І. Зязюн, 
І. Колесникова, Т. Котарбинський, Т. Лев-
ченко, В. Луговий, Н. Ничкало, В. Сухом-
линський, К. Ушинський) [1; 2; 4; 10; 15]. 
Дослідниками визначено структуру діяль-
ності, яка містить від п’яти (Т. Щедровиць-
кий) до дванадцяти (В. Юдін) компонентів 
[14, 176].

Започатковано праксеологічний підхід 
як особливий спосіб пояснення практич-
ної діяльності людини польським філосо-
фом Т. Котарбінським. Першим його тво-
ром є «Практичні нариси» (1913 р.), а уза-
гальнювальною працею – «Трактат про до-
бру роботу» (1955 р.) [16, 7]. У другій поло-
вині ХІХ ст. французький філософ Л. Ес-
пінас запропонував створити і запровадити 
у навчальних закладах вивчення нової на-
вчальної дисципліни – праксеології [16, 5].

Праксеологія – грецьке слово, що озна-
чає «діяння», «справа». Нині цим термі-
ном називають науку про ефективну й ра-
ціональну діяльність. Уперше цю пробле-
му почали розглядати економісти. Поняття 
«праксеологія» вжито в публікації фран-
цузького вченого Л. Еспінаса 1899 року. 
В Україні заклав наукові основи праксе-

ології економіст-математик Є. Слуцький. 
Він у 1926 р. опублікував українською й 
німецькою мовами «Етюд до проблем бу-
дування формально-праксеологічних за-
сад економіки» [11]. Зауважимо, що відто-
ді праксеологія осмислюється як наука про 
принципи й методи ефективної та якісної 
діяльності, як «граматика дії», як «взаємо-
дія теорії з практикою», як «життя в діяль-
ності» [17], як «практичний реалізм» [16].

У педагогічній науці створено нову га-
лузь – педагогічну праксеологію, предме-
том якої є дослідження закономірностей 
та умов раціональної й успішної діяльнос-
ті педагога [16, 9]. На жаль, у вищій школі 
України досі немає такої навчальної дис-
ципліни. Окремі питання практичної під-
готовки студентів, основні засоби форму-
вання праксеологічих умінь (інтерактив-
не навчання, лекції, практичні заняття, 
навчально-методичні семінари, індивіду-
альні заняття, комп’ютерне діагностуван-
ня, практика, медіадидактика, аналіз ви-
робничих ситуацій, побудова виробничих 
процесів, опанування професійної лекси-
ки, аналіз професійної діяльності фахів-
ців, ділові ігри тощо) розкрито в моногра-
фічному дослідженні О. Янкович [13], а 
також у працях І. Колеснікової, Є. Тітової 
[15], Т. Котарбінського [16], Г. Онкович [6] 
та ін. Т. Лесіна зосереджує увагу на роз-
критті праксеологічного підходу до транс-
формації моделі університетської освіти в 
Україні [3].

Водночас на сьогодні склалася певна не-
відповідність: між значущістю практич-
ної підготовки студентів як базової цінніс-
ної орієнтації спеціаліста, що характери-
зує його гуманістичну практичну позицію, 
і рівнем теоретико-методологічної розро-
бленості проблем розвитку праксеологіч-
них умінь як умови удосконалення якос-
ті підготовки майбутніх фахівців; між ін-
дивідуальними відмінностями студентів і 
масовістю підготовки фахівців; між вимо-
гами, що зростають, до якості професійної 
підготовки майбутніх фахівців і здатністю 
професорсько-викладацького складу керу-
вати цими процесами.
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Виявлені суперечності дають підставу 
визначити мету цієї статті – висвітлити 
актуальні проблеми праксеологічної підго-
товки майбутніх фахівців у вищих навчаль-
них закладах України.

У дослідженні виходимо з того, що прак-
сеологічна підготовка є базовою цінніс-
ною орієнтацією фахівця, містить сукуп-
ність взаємозалежних настанов щодо став-
лення до самого себе, до колег, роботодав-
ців, до організації взаємодії. Вона являє со-
бою найважливішу змістову характеристи-
ку професійної спрямованості особистості 
майбутнього фахівця. Реалізація праксео-
логічної підготовки розглядається як допо-
мога студентам у розв’язанні особистісно-
значущих проблем і завдань. Вона спрямо-
вана на розвиток таких особистісних наста-
нов, що дають кожному студенту можли-
вість стати суб’єктом конкретної професій-
ної діяльності, власного розвитку й зіста-
вити свої можливості з психологічними ви-
могами до професії.

Праксеологічна підготовка – обов’яз-
ковий компонент освітньо-профе сійної 
про грами для здобуття кваліфікаційного 
рівня, що має на меті вироблення навичок і 
вмінь ефективної та якісної професійної ді-
яльності студентів. Це складник, підсисте-
ма професійної компетентності.

Варто зазначити, що Міністерство освіти 
і науки, молоді та спорту України також вва-
жає, що питання якості професійної підго-
товки, формування праксеологічних умінь 
у ВНЗ має стати одним із найважливіших 
показників ефективної діяльності вищого 
навчального закладу не тільки під час про-
цедури ліцензування й акредитації, а й у 
процесі поточних і комплексних перевірок 
[7]. Про це йшлося і на засіданні підсумко-
вої колегії ще 22 квітня 2010 року в Харко-
ві. Зокрема зазначалося, що, окрім названих 
вище, не розв’язуються в повному обсязі за-
вдання професійно-практичної підготовки 
як показника якості освіти на завершально-
му етапі, який певною мірою визначає мож-
ливість працевлаштування [8].

Принагідно зауважимо, що Міністерство 
звертає нині особливу увагу на посилення 

практичної підготовки студентів. Навчаль-
ним закладам розіслано лист «Про прак-
тичну підготовку студентів», у якому по-
ставлено чіткі завдання:

• упровадження в навчальний процес 
нових систем практичної підготовки сту-
дентів;

• формування системи зв’язків між уні-
верситетом і роботодавцями для забезпе-
чення здобуття студентами професійних 
навичок під час проходження практик;

• розроблення й запровадження систе-
ми ранньої адаптації випускників на пер-
винних посадах;

• підвищення конкурентоспроможнос-
ті вищих навчальних закладів у сучасних 
умовах [8; 9].

Аналіз психолого-педагогічної літера-
тури, використання власних підходів та 
досвіду роботи у ВНЗ свідчать, що в їхній 
практиці використовуються різноманітні 
форми праксеологічної роботи студентів, 
зокрема:

• запрошення фахівців-практиків, керів-
ників різних рівнів до викладання окремих 
дисциплін, спецкурсів, участі у фахових 
конференціях, круглих столах, диспутах, 
науково-практичних симпозіумах тощо;

• проведення комплексу робіт із вивчен-
ня потреби роботодавців у фахівцях з тієї 
чи тієї спеціальності;

• укладання середньо- (до трьох років) і 
довготермінових (до п’яти років) договорів 
про забезпечення базами практики;

• максимальне наближення навчальних 
планів і робочих навчальних програм ВНЗ 
до вимог Європейського знаннєвого про-
екту;

• використання інтерактивних іннова-
ційних технологій навчання, ділових ігор, 
інтегральних курсів, ідеї співробітництва, 
діалогу, поваги до особистості і її прав, ви-
знання іншої точки зору.

• здійснення розподілу випускників за 
участю роботодавців тощо.

Особливо важлива роль у розвитку 
праксеологічної підготовки належить на-
уковій роботі. Аналіз роботи університе-
тів, інститутів, наукових підрозділів та осо-
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бистого досвіду свідчить, що студентів не-
обхідно залучати до наукової роботи з пер-
ших курсів. Студентська наукова робота 
сприяє не тільки удосконаленню навчаль-
ного процесу, а й розкриває широке поле 
різноманітних наукових проблем, розши-
рює світогляд, виховує уміння майбутньо-
го фахівця спостерігати, аналізувати, фор-
мувати праксеологічні уміння, виховувати 
риси фахівця-дослідника.

Вивчення питань організації студент-
ської наукової роботи свідчить, що у ви-
щих навчальних закладах студенти беруть 
участь у роботі наукових колективів ка-
федр, у виконанні госпдоговірних і держ-
бюджетних тем. Вони здійснюють науко-
ві дослідження під керівництвом відомих 
учених за контрактами, замовленнями, про-
грамами, проектами. Для цього створюють-
ся наукові, науково-виробничі об’єднання, 
асоціації, технологічні парки, центри но-
вих інформаційних технологій, науково-
технічної творчості тощо.

Слід зазначити, що в університетах ви-
значені головні завдання науково-дослідної 
роботи студентів:

• прищеплення студентам початкових 
систематичних навичок виконання тео-
ретичних та експериментальних науково-
дослідних робіт;

• стійке й глибоке засвоєння знань зі спе-
ціальних і суспільно-політичних дисциплін;

• розвиток творчого, аналітичного мис-
лення студентів, їхньої здатності до творчої 
роботи за фахом, розширення творчого сві-
тогляду, готовності до професійної діяль-
ності, подолання жорстких конкурентних 
умов на рику праці;

• вироблення умінь використовувати 
теоретичні знання для розв’язання певних 
практичних завдань;

• формування потреби та вміння сту-
дентів активно й самостійно поповнювати 
знання за фахом, виявляти свої професійно 
важливі якості під час проходження прак-
тики чи стажування.

Доречно зауважити, що науково-
дослідна робота студентів у вищих на-
вчальних закладах України, як і в інших 

країнах, має свою історію, традиції, тен-
денції та форми. Її здійснюють у таких 
двох напрямах:

• науково-дослідна робота як складник 
навчального процесу;

• науково-дослідна діяльність студентів 
у позанавчальний час за окремими програ-
мами з метою поглиблення фахової підго-
товки.

Зміст і форми науково-дослідної роботи 
студентів у вищих закладах освіти України 
(наукові гуртки, проблемні семінари, нау-
кові групи, круглі столи, банки даних тала-
новитих студентів, конкурси: на кращу на-
зву збірника наукових праць, на кращу на-
укову роботу, презентація наукових резуль-
татів, науково-практичні конференції, пе-
дагогічні читання, диспути, майстер-класи) 
постійно удосконалюються й мають широ-
ке поле використання, як зазначає О. Ми-
китюк [5].

Проте праксеологічна підготовка май-
бутніх фахівців потребує суттєвого поліп-
шення. Існує багато проблем, основними з 
яких є: 

• інтерактивні форми навчання не набу-
ли провідного значення; 

• науково-дослідна роботи викладачів 
і студентів не стала складовою частиною 
організації навчально-виховного процесу, 
ефективним засобом формування майбут-
нього фахівця;

• нерозв’язаною проблемою залишаєть-
ся державна підтримка з боку Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни для забезпечення відповідними базами 
практик;

• перевантаженість та відірваність на-
вчальних планів окремих вищих навчаль-
них закладів від потреб установ, підпри-
ємств, організацій;

• відсутність системи ранньої адаптації 
випускників на первинних посадах, зв’язків 
між вищими навчальними закладами та ро-
ботодавцями;

• недостатня кількість баз практик, неза-
цікавленість керівників підприємств у ро-
боті студентів, що робить практику звичай-
ною формальністю;
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• самостійна робота й самовиховання 
студентів не стали основою формування 
професійної компетентності фахівців;

• потребують доопрацювання норма-
тивно-правові акти, що врегульовували б 
відносини в цій галузі.

Усе це дає підстави зробити висновок, 
що питання формування праксеологічних 
умінь студентів, їхньої фахової підготов-
ки у вищих навчальних закладах України 
доволі актуальне, багатоаспектне й потре-
бує нових наукових розробок і досліджень. 
Особливо потребують розв’язання такі 
важливі проблеми:

• розроблення й прийняття на держав-
ному рівні Концепції праксеологічної під-
готовки студентів із урахуванням специ-
фіки галузей освітньої діяльності, яка б 
визначала пріоритетні напрями розвитку 
й удосконалення професійно-практичної 
підготовки студентів і, відповідно, тактич-
ну схему її реалізації. Майбутній фахівець 
повинен мати реальне уявлення про місце 
роботи, вимоги, які ставлять до нього;

• приведення усіх нормативно-правових 
документів, зокрема Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, у відпо-
відність із останньою редакцією Закону 
України «Про вищу освіту»;

• підготовка в новій редакції Положен-
ня про практику, в якому основою має стати 
«База практики – майбутнє місце роботи»;

• створення професійно спрямованої ор-
ганізації навчального процесу та поліпшен-
ня співпраці ВНЗ з роботодавцями, їхня за-
цікавленість у такій роботі;

• розробка комплексної програми на-
вчання студентів професії, яка була б про-
фесійно спрямована на всіх курсах (від 
першого до випускного) на підготовку май-
бутнього фахівця, де кожна дисципліна має 
стати складником професійної підготов-
ки (використовуючи при цьому інтерак-
тивні навчальні технології, нові інтенсив-
ні методики й форми проведення лекцій, 
семінарських і практичних занять, прак-
тик в установах, на підприємствах; опа-
нування професійної педагогіки і психо-
логії; інтерв’ю з провідними фахівцями; 
науково-дослідну роботу, індивідуалізацію 
навчальної діяльності тощо). Студент по-
винен перетворитися з пасивного учасника 
навчально-виховного процесу на активно-
го його суб’єкта;

• визнання загальних і спеціальних ком-
петенцій випускників.

Розв’язання цих проблем дасть змогу 
розвивати професійно-практичні компе-
тенції студентів: соціальну (з ким працю-
вати?), професійну (що робити?), мето-
дичну (як працювати?), особисту (чому 
я не можу це робити?). Створення прин-
ципово нового, прогресивного законодав-
ства в галузі вищої освіти сприятиме пере-
творенню України на правову державу, що 
відповідатиме в якісному плані сучасним 
європейським вимогам. Праксеологіч-
на підготовка має створити кожному сту-
денту умови для переходу навчання в са-
монавчання, виховання – у самовихован-
ня, а розвитку – у творчий саморозвиток 
особистості.

1. Андрущенко В. П. Освіта в пошуку нових 
стратегій мислення / В. П. Андрущенко // Вища 
освіта України. – 2003. – № 2. – С. 5–6.

2. Вища освіта України і Болонський процес : 
навч. посіб. / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. 
Шинкарук; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : На-
вчальна книга, 2004. – 384 с.

3. Лесіна Т. М. Про один із підходів до транс-
формації традиційної моделі університетської осві-
ти соціального педагога / Т. М. Лесіна // Історико-
педагогічні студії : науковий часопис / гол. ред. 
Н. М. Дем’яненко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова. – 2011. – Вип. 5. – С. 160–162.

1. V. Andrushchenko. Education in search of 
new strategies of thinking / V. Andrushchenko // 
Higher education of Ukraine. — 2003. — № 2. — 
P. 5–6.

2. Higher Education of Ukraine and the Bolo-
gna process : study guide / M. Stepko, Y. Boliubash, 
V. Shynkaruk; edited by V. Kremen. — Ternopil : 
Navchalna knyha, 2004. — 384 p.

3. T. Lesina. On one of approaches to transforma-
tion of university education traditional model of social 
teacher / T. Lesina // Historical and pedagogical stud-
ies : scientific newspaper / head editor N. Demianen-
ko. — Kyiv : National pedagogical university named af-National pedagogical university named af-

ЛІТЕРАТУРА CITED LITERATURE



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 201236

4. Луговий В. І. Освіта, навчання, інформа-
ція, компетентність: канонізація понять / В. І. Лу-
говий // Історико-педагогічні студії : науковий ча-
сопис / гол. ред. Н. М. Дем’яненко. – К. : Вид-во 
НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – Вип. 5. – 
С. 160–162.

5. Микитюк О. М. Теорія і практика організації 
науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти 
України в ХІХ ст. : автореф. дис. … докт. пед. наук : 
13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогі-
ки» / О. М. Микитюк. – К., 2004. – 42 с.

6. Онкович Г. В. Медіаосвіта в колі сучасних гу-
манітарних дисциплін / Г. В. Онкович // Вища осві-
та в Україні : теоретичний та науково-методичний 
часопис / за ред. В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – 
К.; Запоріжжя : Класичний приватний університет, 
2011. – № 1. – С. 259–266.

7. Про затвердження плану заходів щодо роз-
витку вищої освіти на період до 2015 року : Розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 27 серп-
ня 2010 р. № 1728-р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 
24 вересня. – № 177. – С. 12.

8. Про підсумки діяльності вищих навчальних за-
кладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік : 
з доповіді 22 квітня 2010 р. на засіданні підсумкової 
колегії у Харкові // Освіта. – 2010. – 21–28 квітня. – 
№ 19–20 (5402–5403).

9. Про практичну підготовку студентів : лист 
Міністерства освіти і науки України від 7 лютого 
2009 р. № 1/9-93.

10. Професійна освіта : словник; навчальний 
посібник / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. 
Н. Г. Ничкало. – К. : Вища школа, 2000. – 380 с.

11. Режим доступу: http://www/info-library.com.
ua/books-text-3610.html 

12. Федяєва В. Науково-дослідна робота 
університету в системі педагогічної освіти : зб. 
наук. праць / В. Федяєва / наук. ред. В. А. Будак, 
О. М. Пєхота. – Миколаїв : МДУ, 2006. – 288 с.

13. Янкович О. І. Освітні технології в історії 
вищої педагогічної освіти України (1957–2008) : 
монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – 
Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 320 с.

14. Гузеев В. В. Планирование результатов об-
разования и образовательная техника / В. В. Гузе-
ев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с.

15. Колесникова И. А. Педагогическая прак-
сиология : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / И. А. Колесникова, Е. В. Тито-
ва. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 256 с.

16. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / 
Т. Котарбинский. – М. : Экономика, 1975. – 271 с.

17. Пщоловский Т. Принципы совершенной 
деятельности. Введение в праксиологию / Тадеуш 
Пщоловский [пер. с польск.]. – К., 1993. – 271 с.

ter M. Drahomanov publishing house. — 2011. — Is-
sue 5. — P. 160–162.

4. V. Luhovyi. Education, training, information, ex-
pertise: canonization concepts / V. Luhovyi // Histor-V. Luhovyi // Histor-Histor-
ical and pedagogical studies : scientific newspaper / 
head editor N. Demianenko. — Kyiv : National peda-
gogical university named after M. Drahomanov pub-
lishing house. — 2011. — Issue 5. — P. 160–162.

5. O. Mykytiuk. Theory and practice of research 
in higher educational institutions of Ukraine in the XIX 
century : Ed. D. self-referent discourse : 13.00.01 
«General theory and history of pedagogy» / O. Myky-
tiuk. — Kyiv, 2004. — 42 p.

6. H. Onkovych. Media education in the circle of the 
modern humanities / H. Onkovych // Higher education 
in Ukraine: a theoretical and scientific-methodological 
newspaper / edited by V. Luhovyi, M. Stepko. — Kyiv; 
Zaporizhia : Classical Private University, 2011. — 
№ 1. — P. 259–266.

7. On approval of the plan of action for the develop-
ment of higher education for the period until 2015 : Or-
dinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Au-
gust 27, 2010 № 1728-p // Uriadovyi kurier. — 2010. 
— September, 24. — № 177. — P.12.

8. On the results of higher educational institutions 
in 2009 and the main tasks for 2010 : report of April 22, 
2010 on the final board meeting in Kharkiv // Osvita. — 
2010. — April 21–28. — № 19–20 (5402–5403).

9. On the practical training of students: Ministry of 
Education and Science of Ukraine letter on February 7, 
2009. – № 1/9-93.

10. Professional education : dictionary, study guide 
/ composed by. S. Honcharenko and others; edited by 
N. Nychkalo. — Kyiv : High School, 2000. — 380 p.

11. Access mode: http://www/info-library.com.ua/
books-text-3610.html

12. V. Fediaeva. University research in the system 
of pedagogical education : collection of scientific pa-
pers / V. Fediaeva / scientifically edited by V. Budak, 
O. Pekhota. — Mykolaiv : Mykolaiv state university, 
2006. — 288 p.

13. O. Yankovych. Educational technologies in 
the history of higher pedagogical education of Ukraine 
(1957-2008) : a monograph / edited by V. Chaika, 
O. Yankovych. — Ternopil : Books and study guides, 
2008. — 320 p.

14. V. Guzeev. Planning of educational outcomes 
and educational technique / V. Guzeev. — Moscow : 
Narodnoe obrazovanie, 2000. — 240 p.

15. I. Kolesnikova. Educational praxiology : study 
guide for students of higher educational institutions / I. 
Kolesnikova, E. Titova. — Moscow : «Academiya» pub-
lishing center, 2005. — 256 p.

16. T. Kotarbinskij. Treatise on the good work / T. 
Kotarbinskij. — Moscow : Economika, 1975. — 271 p.

17. T. Pscholovskij. Principles of perfect work. In-
troduction to the praxiology / Tadeush Pshcholovskij 
[translated from Polish]. — Kyiv, 1993. — 271 p.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 42012 37

ктивні геополітичні проце-
си зумовлюють необхідність 
комплексного підходу до пи-
тання інноваційного розви-
тку вищої освіти й, відпо-
відно, системи державного 

управління вищою освітою як її важливого 
складника. Актуальність і важливість цьо-
го обґрунтовується, передусім, невідповід-
ністю між наявними принципами, метода-
ми і підходами щодо здійснення державно-
управлінської діяльності та динамікою і 
тенденціями інноваційних та інституціо-
нальних процесів, що відбуваються в кра-
їні. Тобто порушуються взаємозв’язки між 
основними управлінськими функціями, 
що призводить до розбіжностей із сучасни-
ми моделями еволюційного розвитку сус-
пільства. Виникнення проблемних ситуа-
цій у самій системі державного управління 
потребує розроблення сучасних моделей 
державного управління вищою освітою.

Сучасна методологія державного управ-
ління приділяє достатньо уваги питанням 
впливу інтеграційних процесів на розвиток 
вищої освіти, але методологія інноватики 
та моделювання в державному управлінні 
вищою освітою залишається недостатньо 
дослідженою.

Наукова новизна роботи полягає в тому, 
що виявлено основні засади формування 
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моделей державного управління вищою 
освітою, які відповідають стратегічним за-
вданням у сфері вищої освіти України на 
сучасному етапі інноваційного розвитку 
країни.

Під інноваційним розвитком науков-
ці розуміють розвиток країни на основі 
усвідомленої, цілеспрямованої та система-
тично відтворюваної інноваційної діяль-
ності, яка перетворюється на найважливі-
ший чинник соціально-економічного роз-
витку, забезпечення національної безпеки 
та конкурентоспроможності національної 
економіки, формування інформаційного 
суспільства, в якому основним продуктом 
є знання [1, 45].

Інтеграційні процеси в Україні мають тіс-
ний зв'язок з інноваційними та інституціо-
нальними процесами, які охоплюють май-
же всі сфери діяльності суспільства. Масш-
табність і глибина цих процесів викликає 
необхідність таких важливих умов, як: 

• розвинена інфраструктура;
• наявність відповідних політичних рі-

шень уряду щодо створення умов для інно-
ваційного розвитку вищої освіти;

• розробка та впровадження Стратегії 
інноваційного розвитку України на трива-
лий період.

Зазначені умови сприяють розв’язанню 
проблем інноваційного розвитку систе-
ми вищої освіти та її адаптації до вимог 
країн Європейського союзу. Це має вели-
ке значення тому, що, як зазначають на-
уковці, інноваційні моделі державного 
управління виникають як продукт взає-
модії владної еліти та соціуму у навко-
лишньому середовищі та впливають на 
еволюцію систем [7].

Необхідним також є акцентування уваги 
на структурно-функційних особливостях 
інноваційної системи державного управлін-
ня та на її специфічній сутності. Завдання 
підготовки спеціалістів у вищих навчаль-
них закладах реалізуються з урахуванням 
трансформаційних тенденцій суспільного 
розвитку на основі розроблення та застосу-
вання новітніх технологій навчання, мето-
дів та засобів управління.

Інноваційний розвиток вищої освіти є 
основою для розвитку всього суспільства. 
Під суспільним розвитком, як вважають на-
уковці, розуміють якісні зміни всієї струк-
тури суспільства, аж до зміни способу мис-
лення людей, що веде до виникнення нових 
суспільних відносин і нових методів ви-
робництва, тобто такі, які відповідають ін-
тересам більшості, сприяючи підвищенню 
якості життя людей і даючи їм змогу впев-
неніше дивитися в майбутнє [8, 45].

Державне управління вищою освітою 
здійснюється безпосередньо через функ-
ції управління. За визначенням Г. Атаман-
чука, функція управління – це реальний, 
силовий, цілеспрямований та регулюваль-
ний вплив на певне явище чи стан, а стан 
функцій управління відбиває зміст і харак-
тер управлінського впливу. Під функціями 
державного управління слід розуміти види 
управлінських впливів держави, специфіка 
яких визначається предметом, змістом та 
способом перетворення об'єктів управлін-
ня або його власних управлінських компо-
нентів [6, 120–121].

Формування інформаційного суспіль-
ства має безпосередній вплив на розви-
ток інноваційного потенціалу державного 
управління у сфері функціонування сис-
теми вищої освіти і дає можливість сис-
темі державного управління вищою осві-
тою ефективно використати внутрішній 
інноваційний потенціал для нововведень, 
розроблення сучасних моделей управлін-
ня та впровадження їх у практичній ді-
яльності.

Аналітична оцінка впливу державної 
структурної політики на розвиток управ-
ління вищою освітою свідчить про те, що 
державна структурна політика у сфері ви-
щої освіти спрямована на формування за-
гальнодержавних, міжгалузевих, внутріш-
ньогалузевих пропорцій з метою забезпе-
чення її збалансованого розвитку, на під-
готовку висококваліфікованих спеціа-
лістів відповідно до потреб виробництва. 
Ефективність державної політики зале-
жить від діяльності структур управлін-
ня, за умови наявності оптимального спів-
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відношення централізації та децентралі-
зації, від надання ланкам управління по-
вноважень для прийняття управлінських 
рішень щодо виконання поставлених зав-
дань перед установами та організаціями, 
що відповідає стратегічним завданням 
держави у сфері підготовки фахівців. Сис-
тема управління вищою освітою є склад-
ною, багатофункціональною, потребує чіт-
кої міжгалузевої координації і має відпо-
відати вимогам суспільства. Процеси ре-
організації системи вищої освіти, розроб-
ка моделей управління відбуваються під 
впливом державної політики. Державна 
політика має вплив на систему управлін-
ня і спрямована на розроблення й реаліза-
цію стратегічних цілей і завдань та форму-
вання цільових програм щодо подальшого 
розвитку вищої освіти. Правильний вибір 
стратегії має вирішальне значення у цьо-
му контексті тому, що за умови наявнос-
ті науково обґрунтованої програми реалі-
зації потенціалу економічного розвитку 
держави можливо забезпечити збалансо-
ваний розвиток усіх сфер життєдіяльності 
суспільства. В цьому процесі важливе міс-
це в державному управлінні посідає моде-
лювання.

Формування сучасної інноваційної сис-
теми державного управління передба-
чає застосування цілісного підходу до ін-
новаційного процесу взагалі. Інновацій-
ний процес потребує розробки відповід-
них інноваційних моделей управління ви-
щою освітою. Тому розв’язання проблеми 
розвитку інноваційної системи державно-
го управління вищою освітою пов’язане 
з визначенням конкретних механізмів 
взаємозв’язків між структурними елемен-
тами цієї системи, рівнем впливу держав-
ної політики та зовнішніх факторів на сис-
тему вищої освіти.

Моделі системи державного управлін-
ня вищою освітою України за своєю сут-
тю відбивають певні властивості системи 
вищої освіти і в процесі функціонування 
протягом певного періоду ведуть до змі-
ни структури системи управління вищою 
освітою. Зміна моделей, формування їх 

залежать від впливу внутрішніх і зовніш-
ніх факторів. Формування моделей дер-
жавного управління відбувається на осно-
ві дослідження ефективності функціону-
вання системи державного управління ви-
щою освітою і здійснюється через систем-
ний аналіз організації її морфологічних і 
функційних властивостей. Вона, розвива-
ючи та впроваджуючи інноваційні техно-
логії, впливає на інші соціальні системи 
або на відповідні структури інших соці-
альних систем і водночас відчуває вплив 
інших структур. Вплив інших соціаль-
них систем може бути у вигляді сучасних 
форм модернізації державного управлін-
ня соціальними системами, застосування 
новітніх технологій, впливу Болонсько-
го процесу на стандартизацію та адапта-
цію системи вищої освіти України до від-
повідних стандартів країн ЄС. Типовою 
моделлю системи державного управління 
вищою освітою, на якій будуються інші, 
більш конкретні моделі, є структурно-
функційна модель циклу управління, 
яка дає можливість розглядати управлін-
ня вищою освітою як процес. Ця модель 
складається з основних функцій управ-
ління: планування, організація, мотива-
ція, контроль процесів, що їх пов'язують: 
комунікації і прийняття рішень. Складни-
ком моделі є (визначення) взаємозалеж-
ний вплив органів державного управлін-
ня на структурні підрозділи вищої освіти, 
і вплив їх на органи державного управлін-
ня. Модель містить впливи інших соціаль-
них систем на систему управління вищою 
освітою, а також її вплив на інші соціальні 
системи. Кожна функція управління реа-
лізується через ухвалення управлінських 
рішень і безпосередньо впливає на вищі 
навчальні заклади.

Типова структурно-функційна модель 
циклу управління враховує структуру Мі-
ністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, яка складається із різних підрозді-
лів: департаментів, головних управлінь, від-
ділів, кожен з яких спеціалізується на кон-
кретній, але вужчій функції управління, що 
дає змогу в реалізації головних стратегіч-
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них цілей деталізувати функційний склад-
ник управління. Структурно-функційна 
модель циклу управління містить функ-
ції управління, які мають свої структурно-
логічні моделі.

Наприклад, модель планування як важ-
ливий інструмент організаційного управ-
ління містить такі процеси, як вибір мети й 
засобів її досягнення.

Вибір мети ґрунтується на:
• визначенні пріоритетних завдань пла-

нування відповідно до стратегічних цілей 
МОНмолодьспорту України;

• прогнозуванні перспективних напрямів 
розвитку системи вищої освіти та завдань 
планування відповідно до цього процесу;

• структуруванні цілей відповідно до за-
вдань планування.

Вибір засобів досягнення мети ґрунту-
ється на:

• розробці програми, плану заходів для 
досягнення мети;

• обґрунтуванні відповідних проектів 
для реалізації запланованих завдань.

Будь який процес управління перед-
бачає створення відповідних функційних 
структур, мотивацію освітніх закладів у до-
сягненні поставлених завдань, моніторинг 
результатів діяльності та внесення відпо-
відних коректив в організації діяльнос-
ті управлінських структур. У процесі ре-
формування державного управління ви-
щою освітою важливим є визначення мо-
делі стратегічного планування. Динаміч-
ність процесу реформування вищої осві-
ти, активні процеси інтеграції, застосуван-
ня програмно-цільового підходу для реалі-
зації державної політики об’єктивно потре-
бує, у поєднанні з управлінським потенціа-
лом структурно-функційної моделі, засто-
сування структурно-процесної моделі дер-
жавного управління вищою освітою, яка 
містить сучасні вимоги та завдання, здійс-
нює моніторинг виконання державних ці-
льових програм у галузі освіти.

Стратегічне планування розвитку ви-
щої освіти, за багатоаспектної взаємодії 
суб’єктів і об’єктів державного управлін-
ня різних рівнів, потребує постійного узго-

дження позицій у процесі прийняття відпо-
відних рішень. Йдеться про практичну реа-
лізацію завдань тривалої стратегії, яка має 
забезпечити міцне підґрунтя України як 
високорозвиненої, соціальної за своєю сут-
ністю, демократичної правової держави, її 
інтегрування у світовий процес як країни з 
конкурентоспроможною економікою, здат-
ною розв’язувати найскладніші завдання 
свого розвитку.

Модель стратегічного планування дер-
жавного управління вищою освітою міс-
тить такі складники: місія вищої освіти, 
цілі державного управління вищою осві-
тою, виявлення проблемних ситуацій дер-
жавного управління вищою освітою, пер-
спективних напрямів розвитку державно-
го управління, аналіз стратегічних альтер-
натив, вибір стратегії, визначення ресурс-
них можливостей здійснення стратегії, оці-
нювання середовища й ресурсів та внесен-
ня змін до стратегії з урахуванням отрима-
них оцінок, реалізація стратегії, оцінка до-
сягнутих результатів, корекція стратегії за 
наслідками контролю.

Державне управління є неодмінною, ха-
рактерною властивістю держави і пов'язане 
з діяльністю урядових структур, які впли-
вають на функціонування системи держав-
ного управління вищою освітою.

Західні дослідники визначають такими 
функції Кабінету Міністрів, який безпосе-
редньо здійснює політику і впливає на роз-
виток вищої освіти: 

• визначення пріоритетів;
• ініціювання політики;
• формування політики і законодавства;
• встановлення пріоритетів політики;
• надання ресурсів для здійснення про-

грам і заходів [9].
В сучасних умовах соціально-еконо-

мічного розвитку України уряд визначає 
пріоритети політики в освітній галузі, по-
силює відповідальність за своєчасне ухва-
лення рішень щодо виконання завдань в 
управлінні ВНЗ. Так, у Програмі економіч-
них реформ на 2010–2014 роки Кабінетом 
Міністрів України були визначені пробле-
ми у сфері освіти, зокрема: відсутність єди-
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ного освітнього простору, оскільки вищі 
навчальні заклади перебували у підпоряд-
куванні 27 центральних органів влади, що 
суперечить світовій практиці. З метою по-
дальшого реформування системи вищої 
освіти, уряд України активізує дії щодо по-
силення інноваційного складника держав-
ного управління вищою освітою. Здійсню-
ється оптимізація державного управлін-
ня. Відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2011 р. 
№ 1191-р (Додаток 2 зі змінами, які внесе-
ні, згідно з Розпорядженням КМ № 75-р 
від 30 січня 2012 р.), до сфери управлін-
ня МОН молодьспорту України було пе-
редано 13 ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредита-
ції та навчально-методичних і науково-
методичних установ державної форми влас-
ності, які були в структурі таких відомств, 
як Міненергвугілля, Мінінфраструктури, 
Мінфін, Держмитслужба, Держстат, Адмі-
ністрація Держспецзв'язку.

Важливу роль у державному управлін-
ні вищою освітою відіграє функція контро-
лю, вона дає змогу визначити міру вико-
нання поставлених завдань та окреслити 
проблеми, які необхідно розв’язати. Стан-
дартизація та адаптація системи вищої 
освіти до вимог Європейського Союзу по-
требує чіткої системи контролю діяльнос-
ті вищих навчальних закладів. Кабінет Мі-
ністрів України Постановою від 3 травня 
2012 р. № 353 «Про затвердження Порядку 
державного інспектування навчальних за-
кладів» визначає механізм здійснення дер-
жавного інспектування навчальних закла-
дів усіх типів та рівнів акредитації, неза-
лежно від форми власності та підпорядку-
вання, з метою виявлення порушень вимог 
законодавства щодо надання освітніх по-
слуг і державних стандартів освіти та запо-
бігання таким порушенням [5]. Цей доку-
мент безпосередньо впливає на формуван-
ня структурно-логічної моделі організацій-
ного управління.

Оптимізація державного управління ви-
щою освітою потребує чітких розрахунків 
наявних ресурсів для виконання проектів, 
сучасної інформативної бази, координа-

ції дій структурних підрозділів управління 
та ухвалення виважених управлінських рі-
шень. Розробка структурно-логічної моде-
лі організаційного управління вищою осві-
тою має відповідати положенням Указу 
Президента України «Про Національний 
план дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2012–
2014 роки «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефектив-
на держава»», який визначає необхідність: 
створення методологічної бази для комп-
лексного реформування державного управ-
ління, скорочення кількості та укрупнен-
ня державних цільових програм, запрова-
дження внутрішнього аудиту, відповідно до 
стандартів Європейського Союзу, створен-
ня ефективної системи стратегічного пла-
нування регіонального розвитку, удоскона-
лення нормативно-правової та методоло-
гічної бази щодо застосування програмно-
цільового методу на рівні місцевих бюдже-
тів, з урахуванням результатів експеримен-
ту, перегляду нормативно-правових актів, 
що встановлюють штатні нормативи при 
здійсненні видатків бюджетних установ, 
зокрема у сфері освіти, модернізації мережі 
навчальних закладів, з урахуванням демо-
графічної і економічної ситуації та необхід-
ності підвищення якості освіти, утворення 
регіональних вищих навчальних закладів 
державної форми власності, впровадження 
національної системи рейтингового оціню-
вання діяльності навчальних закладів з ме-
тою стимулювання підвищення якості ви-
щої освіти, її конкурентоспроможності на 
ринку праці та участі вищих навчальних 
закладів України у міжнародних рейтин-
гах університетів, затвердження Кабінетом 
Міністрів України концепції формування 
державного замовлення на підготовку фа-
хівців, науковців, науково-педагогічних 
кадрів, підвищення кваліфікації та пере-
підготовки кадрів (післядипломна освіта) 
за напрямами і спеціальностями відповід-
них освітньо-кваліфікаційних рівнів, про-
фесій. Забезпечення необхідною інформа-
цією для впровадження національної сис-
теми рейтингового оцінювання ВНЗ, ви-
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дання Кабінетом Міністрів України акту 
щодо приведення Національної рамки ква-
ліфікацій у відповідність до Європейської 
рамки кваліфікацій, затвердження держав-
них стандартів вищої освіти європейсько-
го зразка з урахуванням пропозицій робо-
тодавців, створення умов для запроваджен-
ня з 2013 року грантів для молодих учених, 
удосконалення законодавчого регулюван-
ня відносин в інноваційній сфері, спрощен-
ня процедур ліцензування освітньої діяль-
ності у сфері вищої освіти та акредитації 
вищих навчальних закладів [4].

Сучасний розвиток суспільства потре-
бує чітких, ефективних державно-управ-
лінських рішень від центральних органів 
влади – рішень, які стосуються діяльності 
освітньої галузі, зокрема і в регіонах.

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2012 р. № 198 «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2011 р. № 165 «Про 
затвердження Порядку та умов надання у 
2011 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування про-
грам – переможців Всеукраїнського кон-
курсу проектів та програм розвитку місце-
вого самоврядування». Цією постановою 
Волинській обласній раді буди надані суб-
венції з державного бюджету на фінансу-
вання програм з підвищення ефективності 
державного управління через упроваджен-
ня елементів електронного врядування у 
Волинській області.

Чернівецькій області надано субвенції з 
державного бюджету на впровадження но-
вітніх інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у навчально-виховному процесі за-
гальноосвітніх закладів Вижницького ра-
йону [2].

Це дає змогу місцевим органам державно-
го управління ефективно використати еко-
номічні методи управління, модернізувати 
систему управління на обласному та місце-
вому рівнях, ці чинники враховуються у про-
цесі розроблення та впровадження моделей 
управління закладами освіти на місцях.

Розроблення моделей управління здій-
снюється з урахуванням процесів децен-

тралізації державного управління вищою 
освітою. Так, Розпорядженням від 21 січня 
2009 р. № 42 «Питання управління окре-
мими державними професійно-технічними 
навчальними закладами, підпорядковани-
ми МОН», Кабінет Міністрів України пере-
дав для тимчасового виконання обласним, 
Київській та Севастопольській міським 
держадміністраціям такі функції з управ-
ління підпорядкованими МОН державни-
ми професійно-технічними закладами, що 
готують кваліфікованих робітників за про-
фесіями для регіональних ринків праці:

• укладання та розірвання контрактів з 
керівниками навчальних закладів;

• здійснення матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення  навчальних за-
кладів.

Кабінет Міністрів України зобов'язав 
Міністерство освіти і науки надати облас-
ним, Київській та Севастопольській місь-
ким держадміністраціям організаційно-
методичну та консультаційну допомогу з 
питань тимчасового виконання функцій 
з управління державними професійно-
технічними навчальними закладами, пе-
реданими їм згідно з цим розпоряджен-
ням. Разом було передано 92 навчальних 
заклади [3].

Отже, проблеми розвитку інноваційної 
системи державного управління вищою 
освітою пов’язані з визначенням конкрет-
них механізмів оптимізації взаємозв’язків 
між структурними елементами системи 
управління вищою освітою. Сучасні про-
цеси формування інформаційного сус-
пільства безпосередньо впливають на роз-
виток інноваційного потенціалу держав-
ного управління, дають можливість ефек-
тивно використати внутрішній іннова-
ційний потенціал для розробки ефектив-
них моделей управління та впроваджен-
ня їх у практичній діяльності. Застосу-
вання програмно-цільового підходу, по-
єднання структурно-функційної моделі та 
структурно-процесної моделі державного 
управління вищою освітою є ефективним 
засобом реалізації державної політики у 
сфері вищої освіти.
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удь-які інновації в освіті ма-
ють бути ретельно виважені. 
Не завжди безоглядна іннова-
ційна діяльність має лише по-
зитивні наслідки, а відкидан-
ня традицій теж не завжди до-

речне. Традиції та інновації завжди перебу-
вають у діалектичному зв’язку, оскільки ці 
категорії існують та розвиваються за зако-
нами діалектики. Вони, як протилежності, 
не існують одна без одної, взаємно перехо-
дять одна в одну та постають умовою розви-
тку не тільки освітньої системи, а й суспіль-
ства загалом. У зв’язку із зазначеним, слід 
визначити діалектику традиційного та інно-
ваційного у підготовці сучасного вчителя.

Традиційна компонента постає у значу-
щості ідей національної народної педагогі-
ки через народну мудрість і традиції. «Вік 
живи – вік учись», – говорить народна му-
дрість. Водночас народна дидактика перей-
нята життєрадісним духом, глибокою ві-
рою в інтелектуальні можливості людини. 
Це передається, зокрема, закликом: «Не 
кажи – не вмію, а кажи – навчусь». «До нас 
в науку – ми навчимо» – навіюється пе-
дагогічний оптимізм тому, хто прагне на-
вчатися. У традиціях українського наро-
ду було вшанування особи вчителя, який 
мав заслужений авторитет. «Шануй учите-
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ля як батька!» – таку настанову давали ди-
тині, яка вперше йшла до школи [15, 104]. 
Ці та подібні традиції вкрай необхідно збе-
регти в системі освіти та підготовки сучас-
ного вчителя.

Інноваційність – основна риса постін-
дустріального суспільства. Для підготовки 
професіоналів з інноваційним мисленням 
потрібна така система вищої освіти, яка від-
повідає потребам особистості, здатної реа-
лізувати себе в мінливому суспільстві, яка, 
долаючи притаманний їй консерватизм, 
стає гнучкою, націленою на дотримання та-
ких принципів, як органічна єдність наук, 
що забезпечує широту світогляду; єдність 
навчання, досліджень та просвіти; єдність 
масового навчання з індивідуалізацією ви-
хованця; єдність у різноманітності; свобода 
творчості у процесі досліджень, викладан-
ня та навчання; самооновлення через під-
готовку вчених-викладачів; повнота про-
понованого наукового знання; автономія за 
достатнього державного фінансування; по-
ширення культурних традицій; індивідуа-
лізація форм навчання за темпом засвоєн-
ня знань; кооперація навчання за різними 
типами та рівнями; толерантність і повага 
до культурних відмінностей; регіональна 
відмінність; вільний відповідальний вибір; 
розширення нерегульованої соціальної ді-
яльності; демократичне виховання; перехід 
від кількісного зростання до якісного роз-
витку; формування гуманітарних традицій 
через принципи різноманітності, науково-
го аналізу, індивідуальної відповідальності, 
забезпечення свободи вибору; принципо-
вість і вимогливість, повага до унікальності 
й дух жорсткої конкуренції, науковість, гу-
манізм, демократизм, поступовість і непе-
рервність, рівність можливостей [8, 197].

Упровадження інновацій у педагогіч-
ну практику є також потребою сьогоден-
ня. Водночас лунають численні зауважен-
ня про неготовність учителів до втілення 
інновацій у своїй діяльності, необізнаність 
та небажання працювати по-новому. Тому 
питання формування особистості вчителя 
як суб’єкта інноваційної діяльності набу-
ває нині особливого значення.

Головною ідеєю праць науковців є не-
обхідність підготовки вчителів – творців, 
особистостей з нешаблонним мисленням, 
спроможних працювати в нових умовах, 
по-новому. Вчені вказують на недоскона-
лість підготовки фахівців, оскільки біль-
шість студентів, вчителів погано поінфор-
мовані про сучасні інноваційні розробки й 
технології, нездатні втілювати прогресивні 
ідеї на практиці.

Терміни «традиційне» та «інноваційне» 
навчання було запропоновано групою вче-
них у доповіді Римському клубу в 1978 р., 
де було звернено увагу світової наукової 
громадськості на неадекватність принципів 
традиційного навчання вимогам сучасного 
суспільства до особистості, її пізнавальних 
можливостей [3, 167]. Традиційним є урок, 
під час якого вчитель веде заняття з ці-
лим класом, передає знання, формує вмін-
ня та навички, повідомляючи новий мате-
ріал, оцінює результати відтворення учня-
ми цього матеріалу. Метою інноваційно-
го навчання є розвиток творчого потенці-
алу, пізнавальних та особистих можливос-
тей людини під час навчання. Значна ува-
га приділяється самостійному опануванню 
навчального матеріалу.

Інноваційність педагогічної діяльнос-
ті нині є необхідним складником професії 
вчителя. Водночас слід відзначити числен-
ні критичні зауваження щодо нововведень, 
які запроваджуються нині в освітніх закла-
дах. Цікавість до інновацій є тотальною. 
І. Підласий та А. Підласий вважають, що 
«слово «інновація» прижилося, замайорі-
ло на шпальтах педагогічної преси, але сенс 
поняття, що за ним стоїть, ще й досі неви-
значений і малозрозумілий для переваж-
ної кількості педагогів… Запозичивши тер-
мін, не спромоглися збагнути його істин-
ний сенс» [12, 3].

Окрім того, вчені стурбовані відсутністю 
системного підходу до педагогічних інно-
вацій, які нібито зорієнтовані на підвищен-
ня якості освіти, але можуть викликати нові 
проблеми, негативні тенденції, оскільки пе-
реважна більшість педагогів не знає класич-
них технологічних процедур, приховуючи 
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свій непрофесіоналізм за гаслами «творчос-
ті» й «авторських методик» [12, 5]. В. Слас-
тьонін та Л. Подимова також вказують на 
невідповідність системи підготовки вчите-
ля у ВНЗ вимогам, що висуваються до ін-
новаційної діяльності. Вони вважають, що 
в педагогічних навчальних закладах тира-
жуються певні якості особистості, які су-
проводжуються стандартизацією особис-
тості та втратою індивідуальності. Курс з ін-
новаційної педагогіки є рідкістю, а залучен-
ня студентів до практичної діяльності шкіл 
нового типу (ліцеїв, гімназій тощо) вияв-
ляється дуже складним. Зменшити ці нега-
тивні явища слід ще під час навчання у ви-
щих навчальних закладах. «Однією з про-
блем педагогіки вищої школи є те, що про-
цес професійного становлення майбутньо-
го вчителя не моделює структуру інновацій-
ної діяльності, визначає стихійний та епізо-
дичний характер підготовки педагога… Не-
обхідно подолати фрагментарність даних 
про інноваційні розробки в сфері навчаль-
ного процесу в педагогічному навчальному 
закладі, сформувати цілісні теоретичні уяв-
лення про тенденції підготовки вчителя до 
інноваційної діяльності» [18, 7].

Отже, необхідно говорити про діалектичне 
поєднання традицій та інновацій у навчаль-
ному процесі, що створюватиме найліпший 
результат підготовки нового вчителя. За ви-
значенням науковців, структура професій-
ної діяльності педагога містить мотиваційно-
ціннісний, змістовий і процесуальний склад-
ники, що передбачає знання системи особис-
тісних якостей і соціально-психологічних 
рис, педагогічних технологій, наявність висо-
кого рівня освіченості, педагогічних здібнос-
тей і творчого потенціалу. Розроблена О. Мо-
розом та В. Юрченком [9, 32–34] психолого-
педагогічна модель сучасного вчителя націо-
нальної школи містить:

• загальногромадянські риси: грома-
дянська активність задля творення Україн-
ської держави; національна самосвідомість, 
патріотизм і толерантність щодо інших на-
родів і культур; володіння українською мо-
вою як державною; соціальний оптимізм, 
відповідальність і працелюбність;

• морально-педагогічні якості: лю-
бов до дітей і потреба взаємодіяти з ними; 
принциповість і стійкість переконань; ви-
сокий рівень загальної та психологічної 
культури; чесність і щирість стосунків, гу-
маністичне налаштування на взаємини з 
дітьми; дисциплінованість і вимогливість, 
справедливість і об'єктивність;

• індивідуально-психологічні особ-
ливості: професійно-педагогічна спрямова-
ність; висока інтелектуально-пізнавальна 
зацікавленість і допитливість; позитивна 
«Я-концепція», професійна ідентичність, 
високий рівень прагнень; емоційна стій-
кість, витримка; саморегуляція, самостій-
ність і діловитість у досягненні життєво 
важливих цілей; педагогічні якості (педа-
гогічна витримка та працездатність; педа-
гогічна спостережливість; педагогічна уява; 
педагогічна інтуїція; педагогічний такт);

• фахову компетентність і спеціаль-
ну підготовку: ґрунтовні знання із загаль-
ноосвітніх і фахових дисциплін; педаго-
гічне спрямування наукової ерудиції; во-
лодіння ефективною педагогічною техно-
логією; уміння користуватися сучасною 
комп'ютерною технікою;

• психолого-педагогічні здібності: 
проектування цілей навчання та прогнозу-
вання шляхів особистісного становлення 
дитини; конструювання методичних під-
ходів і здатність передбачати можливі ре-
зультати; педагогічна творчість; адекватне 
сприйняття вихованця та безумовне прий-
няття його як особистості; педагогічний 
оптимізм; духовно-виховний вплив на ди-
тячий колектив і особистість дитини, орга-
нізація ефективної педагогічної взаємодії з 
ними; соціально-перцептивні та комуніка-
тивні здібності (комунікабельність; гнуч-
кість і швидкість мислення у педагогічних 
ситуаціях; висока культура мови та мов-
лення – фонетична чіткість, лексична нау-
ковість і точність, експресивність, емоцій-
ність і виразність; володіння мімікою, то-
ном голосу, поставою, рухами та жестами).

Учені вважають, що необхідно змінюва-
ти традиційну парадигму педагогічного на-
вчання. Шкільним закладам, які перебува-
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ють на стадії оновлення, потрібні вчителі, 
здатні оцінювати, опановувати, використо-
вувати та розробляти інноваційні проекти. 
З. Абасов вважає, що передання студентам 
певної кількості знань передбачає настанову 
майбутнього вчителя у професійній діяль-
ності. «Знання, вміння та навички є лише 
засобом професійно-особистого становлен-
ня вчителя. … Такий педагог розглядає себе 
передусім як викладач-предметник, головне 
завдання якого полягає в озброєнні учнів 
передбаченим програмою обсягом знань» 
[16, 106]. Отже, інноваційна діяльність учи-
теля має базуватися на традиційних склад-
никах педагогічного процесу, на ідеалах на-
родної педагогіки та виключати бездіяль-
ність, обмеженість, а парадигму передаван-
ня знання змінити на парадигму самостій-
ного опанування методів надбання знань.

У сучасному суспільстві основою роз-
вит ку є демократія. Важливим критерієм 
демократизації суспільства є свобода сві-
тогляду і віросповідань, оскільки людина 
історично ідентифікує себе не лише за ін-
дивідуальними, статевими, родовими, ет-
нічними, культурними, моральними, дер-
жавними, національними, а й за релігій-
ними ознаками. Не перебільшуючи, мож-
на зазначити, що без релігії унеможливлю-
ється відродження нації в усьому спектрі 
її суспільно-політичного існування. Отже, 
українцям слід спиратися на релігійні тра-
диції, вкорінені в історичних формах буття 
і духовності українства [13, 58].

Останнім часом відбувається актуалізація 
релігійного чинника, і в системі освіти – та-
кож, а отже необхідно визначити причини та 
значення цього процесу. Деякі вчені та діячі 
вважають, що соціально-політична стабіль-
ність України зумовлена змістом та спря-
мованістю таких визначальних процесів, як 
національне відродження та соціальна ак-
тивність релігійних організацій. Хоча вони 
не ідентичні, мають певні відмінності, про-
те взаємопов'язані й розвиваються разом. Ці 
процеси виявляються у зростанні національ-
ної й політичної самосвідомості, у поглиблен-
ні внутрішньої етнічної інтеграції та релігій-
ної мобілізації, утвердженні духовної куль-

тури. Релігійний ренесанс як цілеспрямова-
ний і систематичний процес утверджує наці-
ональні і духовні традиції, культуру, мову, ак-
тивізує національну спільноту [7, 37].

За результатами соціологічних дослі-
джень, від 66 до 86 % наших співгрома-
дян декларують свою релігійність. Серед 
релігійних спільнот виразну перевагу за 
кількістю прибічників мають православні 
церкви Київського та Московського патрі-
архатів – сумарно до 50 % опитаних, а та-
кож Греко-католицька церква – 7,8 % [10]. 
Україна на законодавчому рівні закріпила 
положення про те, що всі громадяни краї-
ни, незалежно від їхнього конфесійного, ет-
нічного та іншого походження, є рівними. 
Українська держава гарантує всім грома-
дянам, що проживають на її території, рів-
ні політичні, економічні, соціальні та куль-
турні права, поза їхньою національною чи 
конфесійною належністю, забороняючи 
будь-яку дискримінацію за національною 
чи релігійною ознакою.

Релігійний складник освіти може розгля-
датися у двох аспектах. Перший – створен-
ня специфічних навчальних закладів та вве-
дення релігійного компоненту до загальної, 
спеціальної та вищої освіти, яка має світ-
ський характер. Створювати духовні на-
вчальні заклади мають право тільки релігій-
ні управління і центри, які мають зареєстро-
вані статути з відповідними положення-
ми, згідно з якими це релігійне управління 
(центр) має право створювати духовні на-
вчальні заклади. Це стосується і зарубіжних 
релігійних центрів, що мають свої представ-
ництва в Україні [11, 162]. Другий – релігій-
ний компонент у загальній та вищій осві-
ті. Його розглядають також у двох напря-
мах: як історико-релігієзнавчий (це полягає 
у наданні знань про історію різноманітних 
релігій, їхню роль у розвитку суспільства, 
їхнє значення та порівняльний аналіз, тобто 
створення людини, що знає) та як суто ре-
лігійний (це полягає у вивченні християн-
ських догматів, традицій, тобто створення 
людини, що вірує). Для виконання першого 
напряму потрібні значні наукові та методич-
ні доробки, формування відповідних викла-
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дацьких кадрів. Саме тому на практиці ре-
лігієзнавчі аспекти здебільшого практично 
відсутні. На це є кілька причин, з яких ви-
окремимо найважливіші:

• недостатність методологічної бази;
• недостатня відповідність програм з під-

готовки майбутніх викладачів дисциплін га-
лузі «Суспільствознавство» сучасним вимо-
гам щодо обсягу та характеру знань;

• тяжіння до оперування нейтральними 
або однозначними темами;

• поверхневий аналіз історичних подій, 
наслідків та тенденцій, що не стосують-
ся сфери суспільних та культурних змін 
[5, 129].

Звичайно, можна говорити й про інші 
проблеми, як-от недостатнє матеріальне за-
безпечення шкіл (підручниками, наочними 
матеріалами тощо), проте найвагомішою 
проблемою нині є нерозуміння переваж-
ною більшістю важливості врахування ре-
лігійних чинників не лише для виховання, 
духовної сфери, а й для розуміння сучасної 
ситуації в соціумі, зокрема й для пояснення 
політико-економічних реалій.

На думку М. Лагодича, для прискорення 
процесу задекларованої урядом взаємодії 
світської та релігійної освіти й виховання, 
у світських навчальних закладах слід:

• відкрити відділення релігійної педа-
гогіки у ВНЗ, що здійснюють професійну 
підготовку вчителів;

• розробити та запровадити в середній і 
вищій школі програми релігійного навчан-
ня, побудовані на засадах релігійної толе-
рантності й принципах необов’язковості;

• об'єднати та координувати зусилля пе-
дагогів, богословів і релігієзнавців у сфері 
науково-методичної і дослідницької роботи;

• сприяти підвищенню кваліфікації вчи-
телів, які здійснюють релігійне виховання 
у школі, через організацію семінарів, лек-
цій, видання методичних посібників;

• організувати колоквіуми та круглі сто-
ли з вітчизняними та закордонними фахів-
цями з питань впровадження та розвитку 
релігійної освіти [6, 266].

Водночас, держава має забезпечити сво-
їм громадянам право і можливість задоволь-

няти свої духовні потреби на умовах рівності 
для всіх соціальних, національних, конфесій-
них груп населення. Без цього неможливий 
розвиток духовності, моральних засад, інте-
лектуального потенціалу українського наро-
ду. У Конституції України зазначено: «Кожен 
має право на свободу світогляду і віроспові-
дання. Це право включає свободу сповідува-
ти будь-яку релігію або не сповідувати нія-
кої, безперешкодно відправляти одноособо-
во чи колективно релігійні культи і ритуаль-
ні обряди, вести релігійну діяльність. ... Церк-
ва і релігійні організації відокремлені від дер-
жави. ... Жодна релігія не може бути визнана 
державою як обов’язкова» [4, 14].

Історія українського народу тісно 
пов’язана з історією Української Право-
славної Церкви. Важко переоцінити тися-
чолітній внесок Християнства у формуван-
ня ментальності нашого народу. Одним із 
напрямів культурницької діяльності Пра-
вославної Церкви в Україні була її освітня 
діяльність. У побудові сучасних церковно-
державних відносин актуальною є наяв-
ність, з одного боку, форм оптимальної вза-
ємодії світської та релігійної освіти й вихо-
вання, з іншого – припустимих меж впли-
ву релігійного виховання на освітній про-
цес, здійснюваний у світських навчальних 
закладах [6, 261].

Природовідповідність людини, викрис-
талізована античною філософією, доволі 
тривало слугувала ідеалом учителя, його 
світоглядної та моральної позиції, загаль-
ної культури. Їй на зміну прийшов ідеал 
християнський, де визначення ідеальної 
людини здійснювалося крізь призму хрис-
тиянської моралі. Абсолютним ідеалом ви-
ступив образ Ісуса Христа, оскільки Бого-
людина втілювала такі чесноти, як любов 
до ближнього, доброта, чесність, мудрість, 
самопожертва. Згаданий ідеал аж до по-
чатку ХХ століття слугував універсаль-
ним орієнтиром підготовки вчительських 
кадрів. Релігійна криза, пов’язана з поси-
ленням церковного формалізму, породила 
інше бачення й ідеалу людини, і вчителя. 
Філософи матеріалістичного спрямуван-
ня відштовхувалися від потреб практики, 
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зокрема такого соціального класу, як про-
летаріат. У марксистській філософії та пе-
дагогіці поступово утвердився ідеал героя-
революціонера, характерними рисами яко-
го були мужність, сміливість, відданість 
справі боротьби, самопожертва [14, 10].

Останнім часом в Україні надзвичайно 
актуалізувалася проблема інкорпорації ре-
лігійного компонента в систему світської 
освіти. Ця проблема систематично пору-
шується і на зустрічах Президента України 
з представниками церков, і у засобах масо-
вої інформації. Суттєво впливає на актуалі-
зацію цієї проблеми екстраординарна зна-
чущість і для держави, і для релігійних ор-
ганізацій такої важливої сфери буття укра-
їнського соціуму, як освіта. Саме тут най-
більш чітко перетинаються їхні інтереси. 
Адже в царині освіти виховуються, форму-
ються інтелектуально і морально громадя-
ни «Граду земного», і, певною мірою, «Гра-
ду Божого». Тому не дивно, що релігійні 
організації активізували свої зусилля щодо 
уможливлення своєї присутності в загаль-
ноосвітньому просторі держави. Публічне 
обґрунтування ними цього прагнення не 
викликає заперечень. За своєю суттю воно 
спрямоване на зміцнення засад морально-
етичного виховання покоління, яке підрос-
тає, утвердження християнських у своїй 
основі духовних, моральних і культурних 
цінностей. Але акцент робиться саме на 
християнській етиці, на необхідності фор-
мування християнського світогляду. І, що 
характерно, при цьому практично запере-
чується важливість загальнолюдських ду-
ховних і моральних цінностей [1, 209].

Зі змісту вищої освіти, яка забезпечує 
підготовку фахівців і для системи дошкіль-
ної та загальної середньої освіти, вилучені 
спецкурси духовно-морального спрямуван-
ня, які виховували б молодь на найкращих 
християнських традиціях, сприяли б зміц-
ненню духовної життєдіяльності та життє-
творчості особистості, її духовному єднан-
ню, а богословські знання в умовах кризи 
і глобалізаційних процесів значною мірою 
слугували б формуванню духовного стану 
громадянського суспільства. Саме три уні-

версалії мають бути визначальними у су-
часному університеті: наука, знання як плід 
продуктивного спілкування зі світом і з Бо-
гом на основі глибинного прагнення до іс-
тини, краси, справедливості, християнської 
любові та дослідження і на публічному, і на 
власне церковному рівнях. Сучасний укра-
їнський філософ О. Філоненко стверджує: 
«Коли богослів’я існує всередині універ-
ситету, процес підтримки й продуктивнос-
ті одне одного взаємний. Наука, завдяки 
присутності богослів’я в університеті, може 
одержати публічні дискусії про єдність і 
гармонізацію людського знання; богослів’я, 
церковне богослів’я, входячи в університет, 
отримує безсумнівну перевагу, тому що воно 
зустрічається із загубленими з відомих при-
чин богословськими науковими стандарта-
ми, які необхідно повертати» [2].

Щодо форм надання релігійних знань, 
то думки науковців загалом збігаються сто-
совно доцільності загальнопросвітницької, 
культурологічної, етичної спрямованос-
ті релігійних навчальних дисциплін. Вар-
то погодитися з трьома основними форма-
ми надання релігійних знань, які описує 
російський дослідник І. Понкін [17]. Він 
характеризує релігійно-культурологічну 
освіту як цілеспрямований процес набут-
тя знань про конкретне релігійне віровчен-
ня, культуру і життя певної релігії. Релігіє-
знавча освіта пов’язується з викладанням 
порівняльного аспекту знань про наявні ві-
ровчення, їхні особливості, практику, осно-
вні події та історично значущих осіб, про 
історико-політичну і соціально-культурну 
роль релігії як явища соціального життя. 
Змішана форма навчання подається як по-
єднання релігійно-культурологічної і релі-
гієзнавчої – етноконфесійна освіта, що од-
ночасно з загально-просвітницькими ре-
лігійними знаннями залучатиме учнів до 
духовно-моральних цінностей і культури 
традиційної релігії як невід’ємної частини 
національної культури [13, 59].

Освіта – це, насамперед, діяльність про-
фесійно підготовлених осіб, покликана пе-
редавати доктрини, досвід, практику, а та-
кож здійснювати підготовку педагогічних 
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кадрів для системи освіти. Серед найваж-
ливіших функцій конфесійної освіти мож-
на виокремити такі: 1) природне відтворен-
ня релігійності; 2) залучення за допомогою 
релігійної освіти та виховання нових вірних 
до складу тієї чи тієї конфесії; 3) соціалізація 
особистості протягом усього життя; форму-
вання і розвиток духовно-моральної культу-
ри, вплив на культуру нерелігійних людей, 
насамперед – на їхні морально-патріотичні 
позиції; 4) вдосконалення спеціалізованої 
релігійної освіти, яка б спиралась на пози-
тивний досвід минулого та сучасні науково-
методичні досягнення [6, 265].

Ведучи мову про спроби інкорпорації ре-
лігійного компонента в систему освіти, ма-
ємо брати до уваги й світський характер на-
шої держави й освіти. Є чимало прикладів, 
коли цей важливий принцип, цей своєрід-
ний статус-кво у ставленні нашої держави 
до світоглядних уподобань своїх громадян 
порушується, зокрема через освячення, ри-
туалізацію релігійними організаціями дер-
жавних заходів, подекуди під час офіційно-
го відкриття нових шкіл і навіть кабінетів у 
державних установах тощо. У цьому разі за-
бувається фундаментальне правило: базо-
ва цінність демократичного суспільства – 
світськість, екстраординарною особливіс-
тю вияву якої є світоглядна нейтральність 
держави, що поширюється не лише на релі-
гію, а й на інші типи світогляду.

Світська держава має забезпечувати такі 
умови, за яких жодна конфесія (велика чи 

мала, «традиційна» чи «нетрадиційна»), а 
тим паче жодна владна структура не могли 
б нав’язувати нікому (зокрема батькам, ді-
тям, віруючим, атеїстам) певні конфесійно 
обґрунтовані моральні, культурно-духовні 
засади, певну віросповідну ідентичність.

Висновки. Світськість у контексті функ-
ціонування системи державної освіти має 
забезпечити набуття дітьми «інтелектуаль-
ного інструментарію», який сприяв би фор-
муванню їхньої здатності до самостійного 
мислення і вільного самовизначення у ду-
ховній, світоглядній сфері.

Тому учні, студенти і вчителі, безпере-
чно, повинні мати ґрунтовні наукові зна-
ння про релігію, її конфесійні вияви, на-
прями, течії, знати їхню історію, базові по-
ложення вчень, моральні настанови. Зба-
гачення знаннями про релігії в системі за-
гальної і вищої освіти має дати громадянам 
України «якісний інтелектуальний багаж», 
на базі якого вони могли б вільно форму-
вати свої судження щодо релігійних пи-
тань, зокрема їхнього морально-етичного 
виміру. Цьому може сприяти викладан-
ня релігійно-пізнавальних, релігієзнав-
чих дисциплін в усіх навчальних закладах. 
Християнський, а також інші конфесій-
ні компоненти морально-етичного вчення 
мають бути повноцінно відображені в кур-
сі морально-етичних предметів із кореляці-
єю для різних вікових груп [1, 212]. Проте 
викладання релігієзнавчих курсів має бути 
позаконфесійним.
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озашкільна освіта розв’язує 
питання емоційного, фізич-
ного та інтелектуального роз-
витку особистості, форму-
вання її компетентностей. 
Водночас, позашкільна осві-

та сприяє забезпеченню потреб особис-
тості у творчій самореалізації, її соціаліза-
ції, включенню у суспільні відносини, вхо-
дженню у широкий світ.

Особливістю позашкільної освіти є зміс-
товне наповнення вільного часу особистос-
ті, надання її в позашкільних навчальних 
закладах та інших соціальних інституціях. 
Вона доступна, адже тут можуть займати-
ся різні діти: звичайні, які ще не знайшли 
свого особливого покликання; обдаровані; 
проблемні – з відхиленнями у розвитку, в 
поведінці; діти-інваліди. Заняття тут мож-
ливі практично з будь-якого віку, за будь-
якого рівня попередньої підготовки дитина 
може залучатися до діяльності, що її  ціка-
вить. Як зазначають Л. Буйлова та Н. Кле-
нова, навчатися тут ніколи не пізно, що ро-
бить цю сферу суттєвим чинником безпе-
рервної освіти особистості [2, 9].

Отже, освітня діяльність у системі по-
зашкільної освіти дітей має свої, конкрет-
ні, притаманні лише їй, характерні риси: 
вона здійснюється дітьми та підлітками у 
вільний від основного навчання час і ви-
різняється свободою вибору напрямів, ви-
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дів діяльності і можливістю зміни сфери 
діяльності; характеризується добровільніс-
тю, ініціативністю й активністю всіх учас-
ників (дітей, батьків, педагогів), відсутніс-
тю жорст кої регламентації і жорстко ви-
значеного результату, передбачаючи свобо-
ду темпів розвитку та творчого просування 
дитини; спрямована на розвиток творчих 
здібностей учнів, розвиває пізнавальний ін-
терес і дає право учням поєднувати різні на-
прями й форми занять; має неформальний і 
комфортний характер для всіх її учасників. 
Важливо, що позашкільна освіта може дати 
сучасній школі дуже багато. Якщо порівня-
ти загальну (шкільну) та позашкільну осві-
ту, то перша цінна своєю системністю, дру-
га – можливістю індивідуалізувати процес 
соціалізації дитини [2, 14]. Виконуючи різ-
ними способами одне й те саме завдання – 
підготувати дитину до життя у суспільстві, 
ці види освіти є взаємодоповнювальними, а 
тому рівноправними компонентами освіт-
ньої системи. Тож їх мають визнавати таки-
ми усі зацікавлені сторони – держава, сус-
пільство, кожна школа та родина.

Позашкільна освіта є системним об'єк-
том у змістовому й процесуальному його 
аспектах. Змістовими компонентами по-
зашкільної освіти є культура, суспіль-
ство, природа, люди. До процесуальних 
ком  понентів позашкільної освіти нале-
жать сім'я, навчальні заклади (позашкіль-
ні, дошкільні, загальноосвітні, професійно-
технічні, вищі), бібліотеки, клуби, дитячі, 
учнівські і молодіжні організації, товари-
ства, за соби масової інформації тощо. Усі 
вони є суб’єктами позашкільної освіти, а 
го ловним об’єктом позашкільної освіти є 
діти та підлітки у вільний від шкільних за-
нять час.

Установи позашкільної освіти працюють 
у вільний час дитини, який вона може при-
святити пізнавальному дозвіллю або прово-
дити його в неформальному товаристві од-
нолітків. Дитина найчастіше перебуває у си-
туації добровільного вибору тієї чи іншої 
форми організації дозвілля. На відміну від 
занять у школі, які вона зобов'язана відвіду-
вати, заняття у гуртку чи студії стають ре-

зультатом усвідомленого добровільного рі-
шення. Перебуваючи в ситуації вибору, ди-
тина сама визначає, в якому гуртку чи клу-
бі вона проводитиме час, вибирає зручний 
для себе час занять, перерозподіляє своє до-
звілля тощо. На відміну від школи, в уста-
новах позашкільної освіти дитина добро-
вільно обирає собі керівника і дитячий ко-
лектив, у якому відчуває себе найбільш ком-
фортно. Часто саме ці фактори впливають 
на первинний вибір школярем студії, секції 
або гуртка. Добровільність в установах по-
зашкільної освіти виявляється і в тому, що 
дитина в будь-який час може поміняти гур-
ток або покинути заклад взагалі. Для його 
утримання педагоги позашкільної освіти не 
можуть використовувати той арсенал дис-
циплінарних прийомів, який є у шкільного 
вчителя. Тільки привабливість самої діяль-
ності, форм і методів її організації, комфорт-
на атмосфера в різновіковому дитячому 
співтоваристві і, нарешті, яскрава індивіду-
альність, щирість і доброзичливість педаго-
га сприяють тому, що дитина протягом три-
валого часу проводить своє дозвілля в уста-
нові позашкільної освіти [3].

Сучасна позашкільна освіта репрезен-
тована двома основними блоками: освіт-
нім і культурно-дозвільним. Культурно-
дозвільна діяльність зазвичай ґрунтуєть-
ся на спеціально розроблених культурно-
дозвільних програмах, спрямованих на за-
доволення потреб дітей у відпочинку, ре-
лаксації, спілкуванні. Це можуть бути ігрові 
програми, усілякі конкурсні програми типу 
КВК, «брейн-рингу», різноманітні свята, те-
атралізації, тематичні дні й тижні, огляди, 
творчі звіти, концерти, тривалі програми до-
звілля тощо. Усі культурно-дозвільні про-
грами спрямовані не тільки на наповнен-
ня дитячого дозвілля соціально значущим 
змістом, а й на формування у дітей практич-
них навичок змістовного наповнення свого 
власного вільного часу. Призначення освіт-
нього блоку – задоволення різноманітних 
потреб дітей у пізнанні й спілкуванні, які 
не завжди можуть бути реалізовані у рам-
ках предметного навчання у школі. Тут на-
вчання дітей здійснюється на основі освіт-
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ніх програм, розроблених, зазвичай, сами-
ми педагогами. Тематика таких програм 
надзвичайно різноманітна: це можуть бути 
програми художньо-естетичного, науково-
технічного, еколого-біологічного, соціально-
педагогічного, спор тивно-оздоровчого й ба-
гатьох інших напрямів. Немає такої сфе-
ри людської діяльності, що не могла б ста-
ти об'єктом вивчення у позашкільній освіті. 
Головне, щоб предмет навчання відповідав 
реальним потребам дітей, а також щоб знай-
шовся фахівець-професіонал, який не тіль-
ки добре знає свою справу, а й здатний гли-
боко зацікавити й захопити дітей [2, 5].

Обидва названі блоки реалізуються різ-
номанітними суб’єктами позашкільної ос-
віти. Серед них провідне місце посідають 
дитячі позашкільні заклади, номенклатура 
яких нині доволі широка. До них належать 
Будинки й Центри дитячої та юнацької 
творчості, муніципальні підліткові клуби, 
станції юних туристів (натуралістів, біоло-
гів тощо), клуби юних техніків (археоло-
гів, краєзнавців, геологів, спелеологів, мо-
ряків), центри естетичного виховання, різ-
ні студії, літні заміські табори і ціла низка 
інших установ, цілеспрямовано створюва-
них державою, суспільством та окремими 
його представниками для організації піз-
навального дозвілля дітей. Багато з назва-
них установ інтегрують різні напрями піз-
навальної діяльності і стають комплексни-
ми освітньо-виховними установами. Тому 
доволі часто фахівці виокремлюють бага-
топрофільні та однопрофільні (спеціалізо-
вані) дитячі заклади. До багатопрофільних 
дитячих закладів належать Будинки та Па-
лаци молоді та школярів, Будинки та Па-
лаци культури, підліткові клуби, парки. До 
спеціальних дитячих закладів – бібліоте-
ки, театри, кінотеатри, станції юних техні-
ків (натуралістів, туристів), дитячі спор-
тивні школи, стадіони, Палаци спорту, ди-
тячі автомістечка (залізниці, пароплав-
ства) [4, 18]. Автори посібника за редакці-
єю А. Мудрика однопрофільними закла-
дами позашкільної освіти називають такі, 
що реалізують позашкільні освітні програ-
ми однієї спрямованості (спортивно-тех-

нічної, художньо-естетичної, військово-пат-
ріотичної, науково-технічної тощо) [6, 13].

У своєму дослідженні М. Коваль зазна-
чає, що установи позашкільної освіти від-
різняються від шкіл та інших інститутів со-
ціального виховання дітей та підлітків сво-
єрідністю педагогічної організації роботи з 
ними. Говорячи про те, що для цих установ 
характерний загальнодоступний масовий 
самодіяльний і суспільно корисний харак-
тер діяльності дітей, який має практичні 
та особистісно значущі для кожної дитини 
завдання, вона виокремлює різні види та-
кої роботи. Це, по-перше, масові та групо-
ві види предметно-практичної діяльнос-
ті, які сприяють об'єднанню підлітків, ви-
магають від них певних умінь і сумлінно-
го ставлення до справи. До них, за М. Ко-
валь, належать комплексні ігри-змагання, 
творчі свята, конкурси та фестивалі. Саме 
такі форми, на думку дослідниці, дають ді-
тям можливість випробувати свої сили, за-
служити схвалення, порівняти свої досяг-
нення з досягненнями товаришів. Можна 
додати, що часто такі види діяльності ста-
ють своєрідною рекламою, яка залучає ді-
тей проводити своє дозвілля у позашкіль-
ному закладі, а також стимулюють підліт-
ків до досягнення нових результатів і, на-
решті, стають тестовим показником ре-
зультативності діяльності дітей і педагогів 
позашкільної освіти.

До другої категорії, на думку М. Коваль, 
належать гуртки, студії, секції та інші твор-
чі об'єднання дітей, охочих до систематич-
ної діяльності, відповідно до своїх інтере-
сів і можливостей. Ці організаційні форми 
забезпечують рівні можливості участі всіх 
школярів, незалежно від їхніх здібностей 
і рівня підготовки. Можна також зазначи-
ти, що діяльність дітей у таких спільнотах 
має регулярний і довготривалий характер, 
а форми, описані вище, використовують-
ся періодично і є своєрідним творчим під-
сумковим звітом про діяльність будь-якого 
гуртка, клубу чи студії за певний період.

Автор також визначає форми та види ро-
біт для найбільш підготовлених дітей та 
підлітків. До них належать наукові товари-
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ства учнів, дитячі наукові конференції, літ-
ні виїзні табори та експедиції. Участь у них 
дає дітям змогу розширити свої теоретичні 
знання й апробувати їх у практичній діяль-
ності. Така діяльність, поза сумнівом, має 
суспільну значущість, а часто і покладає 
на підлітків високу відповідальність, що 
сприяє зростанню самоповаги й самоакту-
алізації особистості дитини [5, 36].

Окрім позашкільних навчальних закла-
дів, культурно-дозвільну та освітню місію 
здійснюють засоби масової інформації – 
дитячі журнали і газети, книги, дитячі ра-
діо- й телепрограми. У цій царині також 
працює мережа громадських організацій та 
закладів, які здійснюють значну роботу се-
ред дітей і підлітків. До них належать ради 
сприяння сім’ї та школі, ради з позашкіль-
ної роботи з дітьми, з роботи за місцем 
проживання, депутатські комісії, комісії 
у справах неповнолітніх, шефські комісії, 
ради дитячих секторів, фонди спонсорів, 
спеціалізовані фірми з культурного обслу-
говування дітей та підлітків тощо [4, 19]. 
Окрім того, особливе місце посідають мо-
лодіжні та дитячі громадські об’єднання – 
різноманітні піонерські, скаутські, патріо-
тичні, козацькі організації.

У позашкільній освіті діти й підліт-
ки (вихованці) є водночас її об’єктом та 
суб’єктом. Актуальна з точки зору усієї гу-
маністичної парадигми виховання пробле-
ма перетворення вихованця із об'єкта вихо-
вання на суб'єкта набуває особливої значу-
щості в умовах позашкільної освіти. Адже 
за умов відсутності або другорядності нор-
мативів та державних стандартів, якими 
традиційно перевантажена шкільна осві-
та, вихованці у системі позашкільної освіти 
мають значно більші можливості для влас-
ної активності, а педагоги – для її стиму-
лювання. Сам позашкільний педагогічний 
процес створює сприятливі умови для фор-
мування вихованця як суб'єкта морально-
духовного розвитку. У позашкільному пе-
дагогічному процесі дитина не просто ви-
являє те, що засвоїла (культуру, соціальний 
досвід тощо). Вона розвиває, доповнює та 
перетворює набуте. У цьому полягають за-

кон творчої поведінки особистості й осо-
бливість методики позашкільного педаго-
гічного процесу, які ґрунтуються на захо-
пленні творчою діяльністю, багатстві вра-
жень, створенні спеціально передбачених 
гуманних відносин, зростанні особистісно-
го статусу кожної дитини [7, 47].

Специфіка педагогічної взаємодії в уста-
нові позашкільної освіти дає можливість 
повніше використовувати потенціал інди-
відуального підходу в роботі з дітьми, адже 
у цій сфері освіти немає такого жорсткого, 
як у школі, дотримання державних освіт-
ніх стандартів, а кількість дітей, з якими 
одночасно працює педагог, зазвичай мен-
ша, аніж у стандартному шкільному класі. 
Тому у позашкільній освіті сама специфіка 
діяльності дітей потребує організації освіт-
нього процесу з позицій розвивального на-
вчання, яке враховує і використовує зако-
номірності індивідуального розвитку дити-
ни, пристосовується до його рівня та здіб-
ностей і ґрунтується на уявленні про те, що 
вже в молодшому шкільному віці необхід-
но пробуджувати здатність дитини бути 
суб'єктом навчальної діяльності.

Особистісно орієнтований підхід у поза-
шкільній освіті дає можливість дитині ви-
значити свій власний освітній шлях у реа-
лізації пізнавальних інтересів, а також за-
безпечує розвиток її індивідуальних здіб-
ностей, які відрізняються від інтересів і зді-
бностей її товаришів. Школа не може за-
безпечити таке ставлення до кожної ди-
тини, адже шкільна освіта є предметно-
орієнтованою і має забезпечити послідов-
ність і системність у засвоєнні школярами 
предметів, уміщених в обов'язковій програ-
мі навчання [3].

Сучасна побудова освітнього процесу в 
системі позашкільної освіти дітей орієн-
тована не так на передання певних знань, 
умінь і навичок, як на розвиток дитини, 
розкриття її творчих можливостей, здіб-
ностей і таких особистих якостей, як ініці-
ативність, самодіяльність, фантазія та са-
мобутність. Така освіта значно більшою мі-
рою за шкільну надає кожному учневі мож-
ливість стати суб'єктом процесу власного 
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розвитку, реалізувати можливості, які вона 
має від природи [2, 30–31].

У позашкільній освіті, на відміну від 
шкільної, більш чітко виявлена суб’єктивна 
позиція дитини, якій надається право вибо-
ру педагога, виду творчої або соціальної ді-
яльності, колективу, режиму занять. Тому 
особистісний, творчий розвиток вихован-
ців закладів позашкільної освіти не супере-
чить необхідності виставлення дитині нор-
мативної оцінки за творчий результат, осо-
бисте досягнення. Мотиваційний компо-
нент навчальної діяльності не порушується 
через порівняння дитини з іншими, співвід-
ношення її рівня розвитку з віковими нор-
мативами та державним стандартом освіти. 
Успіхи дитини у системі позашкільної осві-
ти порівнюються, передусім, з попереднім 
рівнем її знань і умінь, а стиль, темп, якість 
її роботи – не піддається осуду.

Окрім того, сам педагог у системі поза-
шкільної освіти перебуває в більш виграш-
ній позиції порівняно зі шкільним учите-
лем. Це пов'язано з тим, що в позашкіль-
них установах відбувається диференціація 
дітей за інтересами, що стає мотива цією не 
тільки для вибору напряму діяльності, а й 
сприяє зацікавленості дитини в отриман-
ні тих знань, умінь і навичок, які передає їй 
педагог. А наближеність результатів діяль-
ності до вихідної мети стає ще одним сти-
мулом до такої діяльності. Позитивним мо-
ментом диференціації є і те, що дитина за-
довольняє свої пізнавальні та комуніка-
тивні потреби у співтоваристві однодум-
ців, тобто людей (і дітей, і педагогів), для 
яких значущими є такі самі інтереси, цілі та 
цінності. Спільна творча захопленість пе-
дагога і дітей стає основою неформально-
го спілкування, що для дітей є надзвичай-
но привабливим, оскільки сприяє не лише 
налагодженню доброзичливої атмосфери, а 
й зростанню дитячої самоповаги, відчуття 
соціальної значущості й дорослості. Сти-
лями, які переважно використовують педа-
гоги позашкільної освіти, є спілкування на 
основі захопленості спільною творчою ді-
яльністю і спілкування на основі дружньо-
го ставлення. Цим стилям притаманні стій-

ке позитивне ставлення педагога до дітей, 
спільне обдумування законів і правил спіл-
кування, спільний контроль виконання цих 
правил, рівний тон і доброзичливі інтона-
ції. Таке спілкування створює справжні де-
мократичні і гуманістичні стосунки, виво-
дить дитину на рівень активного учасника 
(суб'єкта) взаємодії, посилює можливості 
установи позашкільної освіти в організації 
пізнавального дозвілля дітей, у розширен-
ні й поглибленні їхніх знань, у навчанні їх 
конкретної справи, у розвитку індивідуаль-
них схильностей і сприяє самовизначенню 
особистості. Отже, образ педагога закла-
ду позашкільної освіти у сприйнятті вихо-
ванців зазвичай відрізняється від образу 
шкільного вчителя у плані більшої довіри, 
більш комфортних взаємовідносин, інтере-
су обох сторін одне до одного та до предме-
та, що засвоюється дитиною [6, 39].

Освіта, що надається у процесі органі-
зованої діяльності, є цікавою для дитини, 
більше мотивує її, стимулює до активно-
го самостійного пошуку, підштовхує до са-
моосвіти. Оскільки в системі позашкільної 
освіти палітра вибору дітьми сфери реалі-
зації інтересів надзвичайно широка, прак-
тично не буває випадків, щоб дитина не 
знайшла себе і не досягла певного успі-
ху в тому чи тому виді діяльності. Ця уні-
кальна особливість позашкільної освіти – 
дати маленькій людині можливість вияви-
ти себе, пережити ситуацію успіху – над-
звичайно важлива для будь-якої дитини, а 
особливо для дітей, невпевнених у собі, які 
мають ті чи ті комплекси та зазнають труд-
нощів у опановуванні шкільних дисциплін 
[2, 7–8].

За таких умов педагог має усі можливості 
бути, за Л. Виготським, «організатором со-
ціального виховного середовища, регулято-
ром і контролером його взаємодії з кожним 
учнем», виконуючи ключове завдання гу-
маністичної педагогіки – допомогти дитині 
усвідомити себе як особистість. Між педаго-
гом позашкільної освіти і дитиною, що при-
йшла до нього, стоїть предмет загального ін-
тересу. Тут педагог не просто передає певний 
обсяг нової для учня інформації, а формує 
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певне розвивальне середовище. Спочатку 
створюються умови, сприятливі для учас-
ті дитини у творчій діяльності, потім забез-
печується співпраця у творчому процесі з 
тими, хто вже якоюсь мірою опанував дослі-
джуваний матеріал, а за спільною діяльніс-
тю організовується самостійна творчість ди-
тини, пошук форм і засобів реалізації твор-
чого потенціалу особистості.

В. Бедерханова зазначає також, що спри-
яти переходу дитини з об'єктної позиції в 
суб'єктну є однією з головних функцій ви-
хователя. Дослідниця пропонує розрізняти 
два варіанти суб'єктної позиції вихованця, 
віддаючи безумовний пріоритет другому. 
У першому варіанті суб'єктна позиція ди-
тини фактично стає прихованим різнови-
дом об'єктної позиції. У цьому разі педаго-
ги використовують технології маніпуляції, 
наче дозволяють кожній дитині реалізува-
ти свою активність, але реально створю-
ють тільки ілюзію самостійності. Тут мож-
на говорити тільки про ситуацію опануван-
ня дитиною вже відомого досвіду, системи 
цінностей через створення ситуацій, у яких 
діти нібито «самостійно» відкривають її і, 
отже, привласнюють. Другий варіант пе-
редбачає самовизначення кожного в ситу-
ації вибору. Завдання педагога – допомог-
ти вихованцю самостійно зробити цей ви-
бір, що можливо у тому разі, коли педагог 
допомагає дитині усвідомити, сформулю-
вати, уточнити свої цілі, бажання, потреби, 
труднощі [1, 39].

Щоб досягти цілей розвитку дитини, не-
обхідне застосування у навчальному про-
цесі індивідуальних і колективних форм 
його організації. Т. Сущенко виокремлює 
три групи методів позашкільного педаго-
гічного процесу [7, 48]:

• методи інтерактивного діалогового на-
вчання та виховання (дискусії, полеміка, 
диспути, обмін думками тощо);

• вправи позитивного соціально-
морального досвіду (соціально значуща ді-
яльність, благодійність тощо);

• методи стимулювання творчого само-
виявлення (гра-проектування, «абстракт-
ний експеримент», вибір сміливих гіпотез, 

публічні захисти проектів, тиражування 
дитячих винаходів, перші самостійні нау-
кові роботи тощо).

Дуже важливі також такі методи ви-
кладання: метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, дослідницький. За-
стосування їх змінює позицію учня і пе-
дагога у навчальному процесі. Передбача-
ється суб'єкт-суб'єктний характер взає-
модії педагога і дитини, що виявляється у 
реалізації педагогом демократичного сти-
лю, відкритості, діалогічності та рефлек-
сивності своїх дій. Важливо, щоб усі мето-
ди та форми роботи з дітьми були динаміч-
ні та мінливі, щоб не втрачалась зацікавле-
ність, жвавість сприйняття, дух творчості, 
що зачіпають почуття, думки та інтелекту-
альні переживання дитини, пов’язані з вті-
ленням її задумів.

Традиції педагогіки взаємодії, що істо-
рично склалися у позашкільних устано-
вах, та сучасні вимоги розвивального на-
вчання передбачають активну участь дітей 
на всіх етапах організації життєдіяльнос-
ті позашкільних закладів. Проте, важли-
вим суб'єктом такої взаємодії залишається 
педагогічний колектив установи, тому що 
саме від педагога позашкільної освіти за-
лежить виховання дітей, засноване на спів-
праці і співтворчості. Як зазначає І. Шуль-
га, що досліджує проблему підготовки соці-
альних педагогів-аніматорів (організаторів 
дозвілля), їхніми домінувальними ознаками 
мають стати висока культурна освіченість, 
духовно-моральна вихованість і професійна 
компетентність. А найважливішим складни-
ком підготовки соціального педагога до та-
кої діяльності стають гуманістичні цінності, 
тобто «усвідомлення педагогом самоціннос-
ті людської особистості, свідоме й емоційне 
прийняття професії, розуміння творчої при-
роди педагогічної діяльності, опанування 
професійно-етичної культури, що поєднує 
моральну внутрішню сутність і зовнішню 
поведінкову виразність педагога» [8, 153].

Можна цілком погодитися з думкою 
Б. Дейча про те, що педагогічна діяльність 
у сфері позашкільної освіти має на меті по-
шук і усвідомлення дитиною власної «до-
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статності» (тобто розуміння того, що вона 
насправді хоче і може) і «недостатності» 
(з'ясування того, про що ще слід дізнатися, 
що опанувати). Отже, дитина самовизнача-
ється у процесі пошуку мети. Педагог су-
проводжує її на цьому шляху, надаючи пе-
дагогічну підтримку, сприяє проходженню 
дитини через проблемні ситуації з макси-
мальним збереженням почуття власної гід-
ності, спираючись на яке він стає здатним 
набувати досвід освітньої діяльності [3].

Висновки. Усі ці вимоги до педагогів 
та до всієї системи позашкільної освіти 
продиктовані надзвичайною її актуаліза-

цією у період інформаційної революції. 
Адже саме науково-технічна революція 
значною мірою вплинула на соціальне за-
мовлення на появу позашкільної освіти. 
Традиційна школа кінця XIX – початку 
XX ст. не була здатна задовольнити освіт-
ні запити молодого покоління. У подаль-
шому науково-технічна революція при-
звела до значної переорієнтації загально-
освітніх шкіл на інституцію, яка більше 
часу приділяє навчанню дітей та учнів-
ської молоді, тоді як центр виховної робо-
ти поступово переносився в сім'ю та поза-
шкільний заклад.
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наслідок політичних та еко-
номічних змін, що відбули-
ся в українському суспіль-
стві протягом останніх ро-
ків, було цілковито зруйно-
вано побудовану за радян-

ських часів систему патріотичного вихо-
вання дітей та молоді. За відсутності сис-
темної роботи у сфері патріотичного вихо-
вання, нині чітко простежуються певні не-
гативні зміни у світоглядних пріоритетах 
молодого покоління. Розв’язання означе-
ної проблеми В. Лукащук убачає у впрова-
дженні ефективної, історично перевіреної 
системи спортивно-патріотичного вихо-
вання, що відповідає перспективним інте-
ресам українського народу. Спорт був і за-
лишається одним із могутніх засобів патрі-
отичного виховання. Національний склад-
ник у спорті найкраще виявляється на це-
ремоніях нагородження переможців Олім-
пійських ігор, коли здіймається прапор та 
звучить гімн країни-тріумфатора. Успі-
хи та невдалі виступи у спорті більшість 
громадян пов’язують із престижем країни 
[9, 237].

Для більш глибокого вивчення соціо-
культурного та політичного аспектів спор-
тивних перемог українських спортсменів 

ГумАнІЗАЦІЯ освІти І виХовАннЯ
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мають бути з’ясовані базові моделі (архе-
типи), які найчастіше функціонують у сві-
домості і вболівальників, і власне людей 
спорту. Здійснене Є. Позднишевим дослі-
дження дало можливість заперечити по-
ширене твердження про те, що спорт «об-
слуговується» тільки архетипом Героя (Во-
їна), і показало певні зв’язки восьми базо-
вих архетипів із найпопулярнішими вида-
ми спорту. Зокрема, базовий архетип Хра-
нителя пов'язаний із 40 % видів спорту (ве-
лоспорт, аеробіка, лижний спорт, спортив-
ні танці, туризм, скелелазіння), Героя – з 
35 % видів спорту (футбол, баскетбол, во-
лейбол, теніс, єдиноборства, національ-
ні види спорту), Мислителя – з 15 % (лег-
ка атлетика, плавання, гольф) і Шукача – з 
10 % (йога, бодібілдинг). На думку дослід-
ника, застосування теорії архетипів у спор-
ті й спортивному бізнесі :

• може безпосередньо впливати на кон-
цепцію та імідж спортсмена, команди, орга-
нізації;

• допомагає ідентифікувати цільову 
ауди торію, а отже зрозуміти її переваги, 
смаки, принципи;

• допомагає правильно розробити ди-
зайн інтер’єру, вивіски, придумати слоган, 
створити фірмовий стиль;

• допомагає збудувати грамотну стратегію 
рекламно-маркетингових заходів [11, 343].

Окрім того, соціокультурна і політич-
на роль основних досягнень українських 
спортсменів визначається соціально-
психологічними особливостями впливу 
ЗМІ на формування іміджу суб’єктів спор-
ту. Упродовж усієї історії розвитку спор-
тивної преси спостерігається стійка залеж-
ність її впливу на читачів від рівня розвит-
ку поліграфічної бази. Так, на початку 
ХХ ст. спортивна преса могла використо-
вувати тільки чорно-білий текст і згодом 
чорно-біле фото. Це обмежувало можли-
вості психологічного впливу спортивної 
преси на відчуття, сприйняття й уявлення 
читачів. Особливості висвітлення спорту в 
газетах залежать від рівня розвитку полі-
графічної бази та пов’язані зі складом чи-
тацької аудиторії (стать, рівень доходів, рі-

вень освіти). Численність певної аудиторії 
залежить від таких факторів, як час, краї-
на, соціальний прошарок тощо. «Бульвар-
на преса» впливає на відчуття, емоції чи-
тача, формує сприйняття, уявлення, тобто 
працює на емоційному рівні. Аналітичні ж 
матеріали, навпаки, працюють на рівні по-
нять, суджень, тобто, піднімаються до ког-
нітивного рівня свідомості.

«Бульварна преса» орієнтується, зазви-
чай, на людей, що не мають вищої освіти, 
активізуючи ліву півкулю головного мозку 
на образному рівні, тоді як аналітичні ви-
дання формують своє коло читачів з освіче-
них людей, активізуючи праву півкулю го-
ловного мозку на когнітивному рівні. Біль-
шість спортивних матеріалів цілеспрямо-
вано створює одночасно тільки один пев-
ний імідж. Якість іміджу, сформованого 
спортивним виданням, залежить від влас-
ного іміджу цього видання. Спортивна пре-
са активно впливає на емоції читачів, вико-
ристовуючи кольоровий друк, широкі мож-
ливості сучасної техніки [12, 245].

Повідомлення вітчизняної спортив-
ної преси щодо результатів змагань міс-
тять огляди прес-конференцій, що від-
буваються після завершення цих зма-
гань. Тренери, гравці, атлети, які відпо-
відають на запитання спортивних жур-
налістів, можуть пояснити і особливос-
ті конкретних подій змагання, і визна-
чити їхні причини та результати. Існу-
ють поширені засоби впливу цих висту-
пів на створення іміджу людей спорту. 
До них, зокрема, належить проведення 
деякими спортивними виданнями (на-
приклад «Спорт-Экспресс в Украине») 
хіт-парадів висловлювань, що найбільше 
запам’яталися слухачам, після кожного 
туру протягом спортивного сезону й на-
рахування певної кількості балів за кож-
не з них. Однак, на нашу думку, серйозна 
проблема полягає в тому, що тим самим 
преса подекуди популяризує висловлю-
вання, які суперечать принципам етике-
ту публічних виступів, є образливими 
для честі й гідності суб’єктів спортивно-
го процесу (лайливі чи зневажливі ви-
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слови на адресу гравців власної команди 
або суперників, критика суддівства).

Інший популярний засіб формуван-
ня персонального чи колективного іміджу 
суб’єктів спортивних змагань – прогнози, 
що напередодні цих змагань роблять жур-
налісти, спортсмени або тренери. У цих 
прогнозах також відбивається певний об-
раз спортсмена чи команди, що формується 
на основі об’єктивних (місце в рейтингу чи 
в турнірній таблиці, статистичні дані щодо 
попередніх зустрічей) і суб’єктивних (ба-
чення авторами прогнозів сильних та слаб-
ких сторін учасників змагань, оцінка їхньо-
го співвідношення) показників.

Можливості впливу іншого засобу ма-
сової комунікації – телебачення – на свідо-
мість глядачів спортивних трансляцій по-
стійно залежали і залежать від рівня роз-
витку технічної бази. Так, розмір екрана те-
левізора має тут безпосереднє значення. Як 
засвідчують результати експерименту, пе-
реглядаючи фільм на великому екрані (ді-
агоналлю 116,8 см), глядач переживає біль-
ше збудження, хвилювання і задоволен-
ня, аніж під час перегляду його на малень-
кому екрані (діагоналлю 30,5 см) [16, 111]. 
Технічний розвиток телебачення поступо-
во уможливив значне розширення теле-
аудиторії вболівальників. Спортивне те-
лебачення починає впливати не тільки на 
емоційний, а й на когнітивний рівень свідо-
мості телеглядачів, допомагаючи їм в аналі-
зі побаченого.

На початку розвитку спортивного теле-
бачення якість телевізійного іміджу в спор-
ті залежала від сумарної дії двох основ-
них чинників: об’єктивного (рівень роз-
витку матеріальної бази телебачення) та 
суб’єктивного (рівень майстерності спор-
тивного телекоментатора). Нині вплив зо-
браження багато в чому компенсує вади ро-
боти спортивного коментатора. Телевізійні 
канали прагнуть привернути аудиторію до 
своїх спортивних телепередач завдяки ви-
користанню видовищних форматів. Проте, 
якщо для вболівальника важливо спогля-
дати окремий вид спорту або гру улюбленої 
команди, то для пересічного телеглядача 

спортивна передача має, передусім, розва-
жальний характер. Спортивні шоу покли-
кані підвищувати інтерес глядача до цієї те-
матики. Їхню цільову аудиторію часто скла-
дають люди, які мало цікавляться спортом. 
Підготовка телепередач на спортивну тема-
тику дає змогу суттєво розширити аудито-
рію глядачів, наприклад, завдяки залучен-
ню жінок, активній співпраці з відомими 
спортсменами у процесі створення нових 
телеканалів, використанню у ролі комента-
торів відомих спортсменів. Їхні гучні імена, 
знання спорту підвищують кількість уболі-
вальників і впливають на їхню лояльність. 
Спорт, як відомо, не привертає уваги за від-
сутності «зоряних» особистостей.

Спорт, побачений за допомогою мас-
медіа, виглядає інакше, аніж за безпосеред-
нього спостереження. Передусім, відбува-
ється скорочення дистанції між глядачем 
та учасником змагань. Не випадково остан-
нім часом у спортивних трансляціях при-
діляється увага презентації дійових осіб – 
спортсменів, тренерів. Їх знімають перед 
початком змагань, у перервах, під час та 
після завершення змагань. Особливу роль 
у цьому процесі відіграють «крупні плани», 
зосереджені на очах спортсмена, його мімі-
ці. Це дає змогу глядачеві індивідуалізува-
ти змагання, наділити будь-якого спортс-
мена впізнаваними рисами (нехай умовни-
ми), домислити його індивідуальні особли-
вості (не важливо, до якої міри вони вияв-
ляться вигаданими). Візуальна присутність 
під час матчу, виступу надає вболівальни-
кам відчуття причетності до подій, збіль-
шує інтенсивність життя [7, 553].

Як характерний приклад використання 
спортивних досягнень у вітчизняному те-
левізійному просторі можемо згадати прак-
тику флеш-інтерв’ю, що останніми рока-
ми набуває поширення під час телевізійних 
трансляцій, передусім – ігрових видів спор-
ту. Коментатори звертаються до гравців або 
тренерів перед початком гри, під час перер-
ви та по завершенні. Короткий час флеш-
інтерв’ю дає можливість зосередити ува-
гу на ключових моментах змагання: перед 
грою – на прогнозах щодо її підсумків, на-
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строї учасників, протягом гри – на перебі-
гу основних подій, по завершенні – на зако-
номірності чи випадковості підсумків гри, 
їхньому впливі на турнірну ситуацію, по-
дальших перспективах певної команди.

Радіомовлення також активно задоволь-
няє комунікативні інформаційні потреби 
спортивних уболівальників. За своєю при-
родою радіоповідомлення є найменш ін-
дивідуалізованими. Існує зв’язок між рів-
нем переконливості радіопередачі і рів-
нем її раціонально-емоційного балансу. Ра-
діо широко використовує аудіообрази (імі-
джі) як ефективну форму звернення до по-
чуттів аудиторії, впливу на їхні перифе-
ричні ключові стимули. Радіо має можли-
вість руйнувати кордони між індивідуаль-
ною і колективною свідомістю. Створення 
ефективного радіообразу (іміджу) відбува-
ється за участю мотиваційного, аудіально-
го, текстового і символічного структурних 
блоків. Так, спортивні радіопередачі впли-
вають на радіослухачів і на когнітивному, і 
на афектному рівнях. Вони завжди форму-
ють в уяві слухачів певні образи (іміджі). 
Мотивація слухачів щодо прослуховуван-
ня спортивних радіопередач формуєть-
ся внаслідок їхьої самоідентифікації з пев-
ною групою. Спортивні радіопередачі ак-
тивно використовують сферу підсвідомос-
ті радіо слухачів.

Наймолодшим і найперспективнішим 
складником сучасних спортивних ЗМІ є 
Інтернет. Нині Інтернет бере участь у ство-
ренні нового типу особистості з особливою 
психологією і поведінковими реакціями. 
Кількість спортивних сайтів УАНЕТу та від-
відування їх постійно зростає, що свідчить 
про підвищення популярності мережі Ін-
тернет у спортивному середовищі. Швид-
ко зростає відвідування українських спор-
тивних WEB-сайтів. Сайт не є першодже-
релом формування іміджу професійних 
спортсменів, але є важливим продовжен-
ням у комплексі чинників, які підтримують 
цей імідж [12, 246].

Постає питання: які ж ідеали утвер-
джуються за посередництва засобів масо-
вої комунікації, пов’язаних зі світом спор-

ту. Якою мірою загалом український спорт 
можна розглядати як провідника миру, то-
лерантності і співпраці між народами? Для 
відповіді на це запитання, передусім, слід 
визначити: якою є роль спорту у сучасних 
соціальних комунікаціях. Чи здатний він 
втілювати в життя згадані ідеали?

Багато сучасних дослідників розгляда-
ють спорт як чинник інтеграції, об’єднання 
народів, як «посла миру», що допомагає 
«перекинути міст» співпраці, взаєморозу-
міння і доброї волі, налагодити дружні сто-
сунки між різними країнами та народами. 
Відомо, що головною функцією Олімпій-
ських ігор була саме миротворча. Інші ав-
тори визначають спорт як один із важливих 
«клапанів» зняття агресивності як атрибу-
тивної характеристики для кожної людини, 
що має надзвичайно велике значення для 
консолідації сучасного постіндустріально-
го суспільства. Зокрема, К. Лоренц застосо-
вує до спорту теорію катарсису, тобто знят-
тя емоційної напруги, агресивних імпуль-
сів через участь у грі або її споглядання. Він 
вважає, що спорт виконує функцію «без-
печного клапану» для зняття або принай-
мні пом’якшення природної агресивності 
людини, переведення її у форму «ритуаль-
ного конфлікту» [19, 73]. Подібні погляди 
висловлює Л. С’юене, який підкреслює, що 
«міжнародні змагання є різновидом сублі-
мації природної агресивності людини і да-
ють народам усвідомити, до якої міри тісно 
вони пов’язані між собою» [28, 136].

Поряд із такими оцінками, в сучасній на-
уковій літературі зустрічається й інший під-
хід, прихильники якого скептично або нега-
тивно оцінюють роль спорту в утвердженні 
миру, толерантності і співпраці між народа-
ми. Наприклад, Г. Люшен вважає, що саме 
спортивне змагання є конфліктною систе-
мою, що деякі спортивні події заохочують 
насильство і конфлікт [21, 54]. За таких об-
ставин віра в консолідувальну місію спорту 
виявляється безпідставною. Як підкреслює 
Е. Нідерман, «уявлення про те, що спорт 
може сприяти досягненню взаєморозумін-
ня між народами, є суперечливим, особли-
во враховуючи рівень розвитку спортивної 
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науки» [23, 24]. К. Леш вважає, що комерці-
алізація перетворила гру на роботу, підко-
рила задоволення спортсмена задоволенню 
глядача, довела самого глядача до стану «па-
сивного овоча» – цілковитої протилежності 
здоров’ю і силі, що персоніфікуються спор-
том. Манія перемоги спричинила надан-
ня занадто великого значення змагальному 
складнику спорту й занепад досвіду співро-
бітництва – більш скромного, але такого, що 
приносить більше задоволення. Культ пере-
моги перетворює гравців на дикунів, а убо-
лівальників – на фанатичних шовіністів. Це 
переконує деяких критиків у тому, що спорт 
нав’язує молоді мілітаристські цінності, ір-
раціонально вселяє глядачам локальну і на-
ціональну гордість, стає одним із головних 
оплотів шовінізму [20, 25].

Отже, існує дві протилежні оцінки ролі 
спорту як засобу досягнення миру, толе-
рантності і співпраці між народами. При-
хильники однієї з них позитивно й дово-
лі високо оцінюють цю роль, підкреслю-
ючи значення спорту як чинника миру, 
дружби, міжнародного взаєморозуміння, 
пом’якшення (або навіть усунення) агре-
сивності. Прибічники іншого підходу під-
дають сумніву або навіть заперечують зна-
чущість спорту у цьому сенсі. Проте всі 
вони спираються на конкретні факти, наво-
дять переконливі аргументи.

У такій ситуації, як зазначає В. Лука-
щук, важливо уникнути методологічних 
помилок. Одна з них полягає у твердженні, 
нібито соціальні функції та значення спор-
ту визначаються його природою, незалеж-
ною від нових тенденцій його функціону-
вання. Це призводить до того, що не розді-
ляються поняття «потенціал спорту» (при-
таманні йому можливості впливу на осо-
бистість і ставлення людей) та його «реаль-
на значущість», тобто якою мірою цей по-
тенціал практично реалізується. Не вра-
ховується той факт, що існує невідповід-
ність між можливостями спорту і реаліза-
цією цих можливостей, яку можна подола-
ти, за певних умов. Слід враховувати також 
те, що спорт є носієм культурних, соціаль-
них і суспільно-політичних можливостей, 

які можуть реалізовуватися у різних краї-
нах по-різному [9, 236].

Як зазначає О. Садовник, часто у ви-
світленні спортивних подій не враховуєть-
ся той факт, що спортивний імідж країни 
є одним із основних складників загально-
го іміджу держави. Зокрема, спорт значною 
мірою впливає на зовнішньополітичний 
імідж держави. Так, наприклад, результа-
ти дослідження, здійсненого Українським 
центром економічних та політичних дослі-
джень у 2000 р., свідчать про те, що однією 
з десяти позитивних рис, які нині форму-
ють міжнародний імідж України, є наяв-
ність у країні великої кількості таланови-
тих спортсменів [13, 6].

Спортивні досягнення видатних україн-
ських атлетів та впізнавані у світі імена віт-
чизняних спортсменів (Сергія Бубки, Ан-
дрія Шевченка, братів Кличків), за  харак-
теристикою Т. Федорів, постають зразка-
ми публічної дипломатії [14]. Останнє по-
няття означає відносини між державами, 
за яких не використовують традиційні уря-
дові зв’язки: метою публічної дипломатії є 
інформування міжнародної громадськос-
ті, підтримання контактів з іншими країна-
ми у сфері освіти і культури, спрямованих 
на створення привабливого образу своєї 
країни [25, 314].

Звичайно, важливим у цьому аспекті є не 
лише формування, а й підтримання спор-
тивного іміджу України на міжнародному 
рівні. На жаль, інформація щодо розвит-
ку спорту в нашій державі, що з’являється 
у закордонних ЗМІ, часто є нерегуляр-
ною та вибірковою. Зокрема, протягом 
2007–2008 рр. у відомій англійській газеті 
«Таймс» лише три матеріали були присвя-
чені темі спорту в Україні. В одному з них 
описувався візит британського гімнаста до 
України, проте, мало що стосувалося без-
посередньо України. В інших двох матеріа-
лах йшлося про позицію Андрія Шевченка 
щодо його подальшої футбольної кар’єри. 
Оскільки Україна завжди мала імідж спор-
тивної держави, то в цих публікаціях та-
кий її статус підтвердився, хоча власне про 
Україну лише згадувалося [15, 130].
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О. Кулеба зазначає, що інформація 
щодо позитивних явищ у розвитку укра-
їнського суспільства, зокрема досягнень у 
галузі культури та спорту, лише спорадич-
но циркулює у зарубіжних ЗМІ. Інформа-
ційно привабливі матеріали про спортивні 
досягнення представників України (Віта-
лія та Володимира Кличків, Яни Клочко-
вої, Андрія Шевченка) мають персоніфі-
кований характер і не сприймаються як за-
слуга держави [8]. Тому можна стверджу-
вати, що праця у цьому напрямі має трива-
ти, охоплюючи нові складники. Зокрема, 
слід звертати увагу на те, що важливими 
є не лише спортивні досягнення україн-
ських атлетів, а й їхня готовність до опа-
нування інших культур, починаючи з ви-
вчення мови, традицій та звичаїв певного 
суспільства. Численні приклади успішної 
адаптації за кордоном вітчизняних спортс-
менів (брати Клички, А. Шевченко, С. Ре-
бров, А. Воронін, А. Тимощук та ін.) мо-
жуть бути визначені як зразки толерант-
ності, притаманної представникам нашо-
го народу, як їхнє прагнення краще пізна-
ти світову культуру.

Проведення чемпіонату Європи з футбо-
лу 2012 р., організатором якого стала Укра-
їна разом із Польщею, також має сприяти 
процесові зміцнення спортивного іміджу 
нашої держави на міжнародному рівні. Не-
зважаючи на критичні зауваження, поши-
рені в деяких закордонних ЗМІ щодо на-
шої країни напередодні Євро–2012 (сто-
совно «небезпек», що нібито чекають іно-
земних туристів в Україні, та «загроз демо-
кратії», – аж до закликів окремих європей-
ських політиків бойкотувати проведення 
турніру), маси гостей прибули до нашої дер-
жави. Згідно з даними, оприлюдненими на 
прес-конференції 12 червня 2012 р., з почат-
ку чемпіонату Україну щодня відвідують на 
90 тис. осіб більше, ніж раніше (300 тис. про-
ти 210 тис.). Лише за перші чотири дні про-
ведення Євро–2012 у фан-зонах в Україні 
побувало 523 тис. осіб, а середня відвідува-
ність стадіонів становить 98 % [17, 44–45].

Можна стверджувати, що помітно впли-
нули на підвищення авторитету України 

в  Європі зусилля організаторів чемпіона-
ту, серед яких значна частина представляє 
саме український спорт. Зокрема, до пере-
ліку «100 друзів Євро–2012» (у підсумку 
його склали 102 особи) увійшли такі знані 
у світі спорту діячі, як легенди легкої атле-
тики С. Бубка, В. Борзов, футболіст націо-
нальної збірної України А. Тимощук, плав-
ці Я. Клочкова й Д. Силантьєв, президент 
Федерації баскетболу в Україні О. Вол-
ков, боксери брати Кличко, тенісистки 
О. і К. Бондаренко та інші [26]. Безумовно, 
їхній імідж позитивно вплинув на подолан-
ня наслідків пропаганди тих сил, що були 
вороже налаштовані до проведення чемпі-
онату Європи з футболу в Україні. Успіш-
ність організації цього турніру має сприяти 
подальшому зміцненню миру, толерантнос-
ті і співпраці між народами.

Незаперечною також є роль спорту в 
утвердженні здорового способу життя. 
Звичайно, не слід абсолютизувати цю ідею, 
вважаючи її апріорі правильною в усіх си-
туаціях. На жаль, самі заняття спортом ще 
не гарантують збереження здоров’я про-
тягом усього життя. У дійсності ми може-
мо спостерігати непоодинокі випадки пе-
ретворення колишніх спортсменів на па-
цієнтів лікарень, диспансерів. Однак, слід 
з’ясувати, що саме стає причиною тих ви-
падків, коли здоровий спосіб життя пору-
шується, і визначити, як уникнути цих від-
хилень від норми. Адже здоровий спосіб 
життя може бути визначений саме як соціо-
культурна норма.

Поняття здорового способу життя міс-
тить такі компоненти: оптимальна рухова 
активність; раціональне харчування; здо-
ровий сон; дотримання гігієнічних правил; 
відмова від паління, від уживання нарко-
тичних засобів та зловживання алкоголем 
[22, 215].

Фізичне виховання і масовий спорт про-
тягом усього життя – це ефективний склад-
ник процесу повноцінного розвитку орга-
нізму людини, дієвий засіб профілактики 
захворювань, підготовки до високопродук-
тивної праці, захисту Батьківщини, забез-
печення творчого довголіття, організації 
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гармонійного дозвілля, запобігання анти-
громадським виявам поведінки, особливо 
серед дітей та молоді. Удосконалення сфе-
ри фізичної культури і спорту передбачає 
розробку й використання сучасних підхо-
дів, які визначають поширення серед на-
селення традицій, мотиваційної орієнтації 
до використання фізичного виховання та 
спорту для всіх людей у формуванні здоро-
вого способу життя, розширення форм за-
лучення різних груп населення до регуляр-
них занять фізкультурою.

На жаль, сучасну ситуацію в Україні 
у сфері здоров’я (зокрема, молоді) важ-
ко визначити як позитивну. З одного 
боку, це засвідчують медичні дані. Зокре-
ма, результати тестування соматичного 
здоров’я студентів-першокурсників На-
УКМА наборів 2004–2005 рр. дають його 
узагальнену оцінку. Вони свідчать про 
те, що середні величини сукупної вибір-
ки досліджуваних показників перебува-
ють у межах одного й того самого рівня 
здоров’я (нижче середнього рівня). При 
цьому спостерігається незначна тенден-
ція до зміщення показників у бік їхньо-
го погіршення. Привертають увагу дуже 
низькі середні показники сили м’язів кис-
ті та подовжений період реституції пуль-
су після 20-ти присідань, що є свідченням 
недостатньої загальної фізичної підготов-
ки студентів [6, 29].

З іншого боку, таку ситуацію підтверджу-
ють і матеріали соціологічних опитувань. 
Так, дослідження, здійснене Інформаційно-
соціологічним центром Одеського держав-
ного економічного університету «Студент–
2006», у якому брали участь студенти 24-х 
ВНЗ різних регіонів України, засвідчило: 
відмінним свій стан здоров’я вважають 23,2 
%, добрим – 46,6 %, задовільним – 18,2 %, 
поганим – 4,4 %; 7,6 % – не визначилися 
[27, 21].

На стан здоров’я молоді, що вступає до 
ВНЗ, негативно впливають декілька чин-
ників: погана спадковість, що дедалі біль-
шою мірою впливає на нові покоління; зни-
ження рівня медичного та санітарного об-
слуговування в масштабі країни, зокрема 

на місцевому рівні; матеріальні, побутові, 
культурні умови життя студентства в умо-
вах економічних кризових явищ; зменшен-
ня рівня зацікавленості молоді у заняттях 
фізичною культурою та спортом [24, 177].

У межах нашого дослідження звертаємо 
особливу увагу на необхідність подолан-
ня останнього серед зазначених чинників. 
Підвищення іміджу фізкультури та спорту 
є дуже важливим для залучення студент-
ства і до навчальних занять з фізичного ви-
ховання, і до регулярних тренувань у спор-
тивних секціях, а надалі – до виступів на 
змаганнях. Як приклад може бути розгля-
нута діяльність кафедри вогневої і спе-
ціальної фізичної підготовки навчально-
наукового інституту підготовки кадрів гро-
мадської безпеки і психологічної служби 
Національної академії внутрішніх справ. 
Вона має багаторічний позитивний досвід 
роботи з дітьми і молоддю Києва, а також 
плідної співпраці з державними й громад-
ськими організаціями. Організація та про-
ведення на спортивній базі спортивних за-
ходів за участю цивільної молоді не потре-
бують окремих матеріальних витрат з боку 
академії, оскільки проводяться водночас 
із навчально-тренувальним процесом кур-
сантів, а кількість курсантів і співробіт-
ників академії, які беруть участь у змаган-
нях та інших фізкультурно-оздоровчих за-
ходах, складає не менше за 30–50 % від за-
гальної кількості учасників [18, 57].

Практичний сенс основних напрямів ро-
боти кафедри полягає у формуванні у на-
селення позитивного іміджу міліції че-
рез залучення дітей і молоді до занять у 
спортивних секціях при академії, подаль-
ше створення на базі кафедри громадської 
дитячо-юнацької спортивної школи, гро-
мадських організацій за зразком добровіль-
них народних дружин, клубів юних поміч-
ників міліції, проведення роз’яснювальної 
роботи серед дітей, молоді, їхніх батьків, 
залучення до занять у спортивних секці-
ях дітей-сиріт, дітей з неповних або не-
щасливих родин. Важлива роль відводить-
ся співпраці з державними та громадськи-
ми фізкультурно-спортивними організаці-
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ями. Сенс такої співпраці полягає в орга-
нізації та проведенні змагань різних рівнів, 
інших спортивно-масових, фізкультурно-
оздоровчих заходів на спортивних базах 
академії, в організації роботи спортивних 
секцій для дітей, молоді, цивільного насе-
лення із залученням кращих представників 
юнацтва й молоді (спортсменів, відмінни-
ків навчання, фізично підготовлених осіб) 
до лав органів внутрішніх справ. Ця ро-
бота пов’язана з навчально-тренувальним 
процесом курсантів, головними завдання-
ми якого є: створення можливостей для са-
мореалізації кожного курсанта за допомо-
гою засобів фізичного виховання і спорту; 
використання цих засобів у профілактиці 
шкідливих звичок; залучення до регуляр-
них занять усіх без винятку курсантів, ви-
ховання природної потреби курсантів у до-
триманні здорового способу життя; забез-
печення обов’язкової участі в змаганнях за-
лежно від рівня підготовленості.

Зазначені заходи дають можливість за-
лучити до навчально-тренувального проце-
су провідних тренерів-фахівців, висококва-
ліфікованих спортсменів з професійно-
прикладних і масових видів спорту. Отже, 
проведення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи з дітьми та мо-
лоддю співробітниками органів внутрішніх 
справ на відомчих спортивних базах мож-
на визначити як один із основних засобів 
проф орієнтації [18, 57–58].

Фізичне виховання молоді є важли-
вим складником сучасної системи освіти, 
оскільки воно надає можливість опануван-
ня: наукових знань про здоров’я й засоби 
його зміцнення; способів і методів організа-
ції власного дозвілля, спрямованих на фор-
мування фізичного, соціального, духовно-
го здоров’я, тривалого щасливого життя, на 
удосконалення фізичної та психологічної 
готовності до активної професійної діяль-
ності [2, 26].

Не останню роль у фізичному вихован-
ні учнівської та студентської молоді віді-
грає іміджевий аспект. Поєднання тілес-
ної та психічної досконалості людини зна-
йшло відображення в англомовному понят-

ті флеш-іміджу (тілесного вигляду). Через 
флеш-імідж людина визначається у своїх 
прагненнях, усвідомлює себе як особистість 
і як тілесність через Я, розраховує лише на 
себе, захищає та відокремлює себе від ін-
ших. Досягнення бажаного флеш-іміджу є 
важливим виявом особистісного розвитку: 
не існує розвинутої особистості без автен-
тичної тілесності. Цей термін віддзеркалює 
тілесну готовність людини до певного спо-
собу життя, обраної справи й здатності ви-
конувати цю справу [6, 26].

Сучасні приклади вияву флеш-іміджу 
надає практика олімпійського спорту: 
важко атлет і стаєр, баскетболіст і гімнаст 
та інші. Але флеш-імідж не можна зводити 
до простої статурності чи розвитку м'язів. 
Часом динаміка тілесних рухів, поз, жестів 
та міміки важить значно більше за зріст чи 
повноту.

Головними тілесними репрезентантами 
структури флеш-іміджу вважаються: вираз 
обличчя та його мімічне розмаїття, що від-
дзеркалює емоційний стан людини; форма 
тіла, зовнішній вигляд; рухи тіла та їхня ко-
ординаційна злагодженість; вітальний то-
нус, який репрезентує тілесність, що є без-
посередньою дійсністю людського життя 
[5, 182].

Формування флеш-іміджу є одним із го-
ловних виявів людської життєвої актив-
ності, важливим актом самовизначення та 
ствердження особистості. Беручи до уваги, 
що структурні компоненти флеш-іміджу 
чималою мірою відбивають соматичну ха-
рактеристику особистості, дослідники за-
значають, що у молодому віці саме антро-
пологічні чинники є наочним уособленням 
стану здоров’я, його зовнішньою ознакою. 
Тому вплив на ці показники засобами фі-
зичної культури і спорту є для студентів 
цілком зрозумілим.

У цьому аспекті курс фізичного вихо-
вання слід розглядати як важливий склад-
ник спеціалізованої культурної практи-
ки, пов’язаної з процесом удосконалення 
власного тіла, а відтак і поліпшення стану 
здоров’я. На жаль, соматична інтенція ще не 
стала важливим складником флеш-іміджу 
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у  студентському середовищі й не  врахову-
ється в особистісних характеристиках сту-
дента. Зазвичай розкриваються соціальні 
прагнення особи, фахові та моральні орієн-
тації, навчальні зусилля, розвиток самосві-
домості тощо. Таке становище не стимулює 
прагнення студентів до поліпшення влас-
ної тілобудови, а через неї – стану здоров’я. 
Науковці припускають, що використання 
фізичної культури і спорту в повсякденно-
му житті студентської молоді є дієвим мо-
тиваційним стимулом формування флеш-
іміджу [6, 27–28].

Відповідно до такого стану справ, од-
ним із найважливіших напрямів профе-
сійної діяльності майбутнього вчителя фі-
зичної культури на сучасному етапі по-
стає іміджмейкінг. Іміджмейкінг – це ді-
яльність із формування свого позитивного 
іміджу та позитивного іміджу об’єктів, що 
належать до сфери професійної діяльнос-
ті. Нагальна потреба в ньому саме для ви-
кладача фізичного виховання обумовлена 
такими чинниками:
 активно створюючи свій позитивний 

імідж, педагог фізичної культури не тільки 
демонструє професійному оточенню свої 
найбільш привабливі індивідуальні, осо-
бисті та професійно-діяльнісні якості, а й 
учиться бачити себе «ззовні», усвідомлю-
вати свої слабкості і недоліки, співвідноси-
ти свої об’єктивні характеристики з еталон-
ним зразком індивіда, особистості, профе-
сіонала. Позитивний імідж педагога фізич-
ної культури виконує не тільки функцію 
самопізнання, самовиявлення, саморозвит-
ку, а й функцію встановлення гармонійних 
стосунків з учнями та студентами, колега-
ми, батьками;

• нині фізична культура та спорт стають 
соціальними феноменами, об’єднавчою си-
лою і національною ідеєю, що сприяє роз-
виткові сильної держави, здорового гро-
мадянина, суспільства в цілому. Цінності 
фізичної культури та спорту допомагають 
перетворювати особистість, впливають не 
тільки на її фізичну сферу, а й на соціаль-
ну. У зв’язку з цим особливого значення на-
буває діяльність педагога фізичної культу-

ри зі  створення та підтримки позитивно-
го іміджу таких об’єктів, як фізична куль-
тура, спорт, здоровий спосіб життя, спор-
тивні клуби, спортсмени, спортивна коман-
да школи, класу з метою залучення школя-
рів до  систематичних самостійних занять 
фізкультурою, тим чи іншим видом спор-
ту, розвитку фізичних якостей, виховання 
культури здорового способу життя [3, 6].

Зрозуміло, що така діяльність має ґрун-
туватися не лише на ентузіазмі окремих 
викладачів, а, передусім, спиратися на дер-
жавну підтримку фізичного виховання і 
масового спорту. До головних напрямів по-
літики української держави в галузі фіз-
культури та спорту належать створення 
відповідних умов для реалізації цієї полі-
тики та визначення засобів подальшого її 
вдосконалення. Вони відображені в Наці-
ональній доктрині розвитку фізичної куль-
тури і спорту, затвердженій Указом Пре-
зидента України від 28 вересня 2004 р. № 
1148/2004. В основу Доктрини закладена 
ідея пріоритету загальнолюдських ціннос-
тей, потреб, мотивацій кожного представ-
ника суспільства у створенні умов для роз-
витку фізичної культури і спорту. Конкрет-
на людина постає головним об’єктом та 
суб’єктом спортивного руху. Ці заходи ви-
значають організаційну побудову й функ-
ціонування сфери фізкультури та спорту в 
Україні на тривалий період з урахуванням 
стратегії розвитку держави, світового до-
свіду, а основною їхньою метою є орієнта-
ція українського суспільства на поетапне 
формування в державі ефективної системи 
фізичної культури і спорту.

Національною доктриною розвитку фі-
зичної культури і спорту, у розробці якої 
взяли участь провідні вітчизняні фахівці, 
визначено головну мету розвитку фізкуль-
тури та спорту, яка передбачає: створення 
умов для забезпечення оптимальної рухо-
вої активності кожної людини упродовж 
усього життя; досягнення достатнього рів-
ня фізичної і функціональної підготовле-
ності; сприяння соціальній, біологічній, 
психологічній рівновазі, поліпшенню ста-
ну здоров’я, профілактиці різних захворю-
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вань, фізичній реабілітації; залучення осо-
бливо обдарованих людей до спортивної 
діяльності, створення умов для максималь-
ної реалізації їхніх здібностей у спорті ви-
щих досягнень; задоволення видовищних 
і розважально-емоційних запитів населен-
ня; утвердження національної самоіденти-
фікації громадян України, гордості за свою 
країну; підняття авторитету нашої країни у 
світовому спортивному русі.

Реалізацію цієї мети найближчими рока-
ми мають забезпечити: формування нових 
підходів до фізичного виховання і спорту з 
огляду на наявні соціально-економічні ре-
алії; впровадження дієвої системи освіти 
населення з метою формування традицій і 
культури здорового способу життя; впрова-
дження ефективних форм, методів, засобів 
фізкультурно-спортивної діяльності і видів 
спорту з урахуванням регіональних особли-
востей, традицій, економічних чинників, 
умов праці, вільного часу населення; впро-
вадження нових підходів, які б забезпечи-
ли ефективне фінансування потреб галузі; 
розробку пропозицій щодо удосконалення 
законодавства України з питань фізичної 
культури і спорту; реформування органі-
заційних основ фізкультурно-спортивного 
руху; підготовку нового покоління кадрів, 
підвищення їхнього професіоналізму; збе-
реження наявної матеріально-технічної 
бази, поліпшення умов її функціонування 
та розвитку; вдосконалення системи спор-
ту вищих досягнень, спортивного резерву, 
науково-методичного і медичного забезпе-
чення; надання державної підтримки по-
дальшому вдосконаленню фізкультурно-
оздоровчої, реабілітаційної і спортивної ді-
яльності серед інвалідів [10].

Звернемо увагу на виконання зазначених 
завдань в аспекті реалізації іміджевої функ-
ції фізичного виховання і спорту в Україні. 
Утвердження і розбудова української дер-
жавності, прагнення увійти до європей-
ської та світової співдружності спонука-
ють чималу кількість національних інсти-
туцій, громадських організацій, соціальних 
установ орієнтуватися на найкращий зару-
біжний досвід, на ті тенденції, які визнача-

ють громадський прогрес. Чи не  найуспіш-
нішими є виступи українських спортсме-
нів на всесвітніх студентських спортивних 
змаганнях – Універсіадах.

Україна в період відновлення своєї не-
залежності стала повноправним членом 
Міжнародної федерації університетсько-
го спорту. Українські студенти-спортсмени 
від 90-х рр. ХХ ст. беруть участь і успіш-
но виступають на  Всесвітніх універсіадах. 
Уперше національні збірні України були 
представлені на цих престижних змаган-
нях у 1993 р. у Закопане (зимова Універсіа-
да) і Баффало (літня Універсіада). Україн-
ські студенти-спортсмени нині серед ліде-
рів у міжнародному спорті. Це досягнення 
можна оцінити як незаперечний успіх полі-
тики української держави в галузі фізкуль-
тури та спорту.

Іншим важливим напрямом зазначеної 
політики української держави на сучасному 
етапі є підтримка спорту інвалідів. Україна 
є єдиною державою світу, у якій створено 
державну систему управління спортом ін-
валідів й ухвалено державну програму під-
тримки їх. Отже, формування організацій-
них і нормативно-правових основ станов-
лення та розвитку параолімпійського спор-
ту в Україні як одного з напрямів у сфері 
спортивної діяльності підтверджує необ-
хідність розв’язання цієї проблеми на рівні 
держави [1, 11].

Український центр фізичної культу-
ри та спорту «Інваспорт» і його регіональ-
ні відділення щороку організовують по-
над 45 чемпіонатів України. Найпопуляр-
нішими змаганнями стали Спартакіада се-
ред дітей-інвалідів «Повір у себе», спор-
тивний фестиваль «Мрії здійснюються» та 
доброчинна акція «Милосердя». У 2010 р. 
у масових змаганнях з програми Х  Всеу-
країнських літніх спортивних ігор у стар-
тах перших двох етапів взяли участь близь-
ко 25 тис. учасників; 457 осіб кращих серед 
них надалі представляли Україну у 26 офі-
ційних міжнародних змаганнях. У міжна-
родному параолімпійському русі Україну 
репрезентує Національний комітет спор-
ту інвалідів України, який виконує функ-
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ції національного параолімпійського комі-
тету [4, 24]. Можна стверджувати, що про-
довження цієї політики на державному рів-
ні сприятиме подальшому формуванню по-
зитивного іміджу України.

Отже, на сучасному етапі розвитку люд-
ства іміджева функція спорту реалізуєть-
ся в різних соціокультурних та політич-
них аспектах. Перехід від аматорського до 
професійного спорту як середовища ви-
щих спортивних досягнень створює якісно 
нові умови для поширення популярності 
спортивних змагань у всьому світі. Це сто-
сується й України. Незважаючи на склад-
ні соціально-економічні умови, найкращі 
українські спортсмени досягають перемог в 
індивідуальних та командних видах спорту, 
тим самим, за посередництва системи спор-
тивних ЗМІ, підносячи імідж нашої дер-
жави. Сподівання на його подальше поліп-
шення небезпідставно пов’язані з такою не-

пересічною подією, як проведення чемпіо-
нату Європи з футболу 2012 р. на території 
України та Польщі. Відвідання нашої дер-
жави численними іноземними гостями має 
сприяти зміцненню миру, толерантності і 
співпраці між народами.

Не менш важливе значення мають фі-
зична культура та спорт в утвердженні здо-
рового способу життя, що є актуальним 
завданням для українського суспільства. 
Імідж фізичного виховання як складника 
системи освіти має підвищуватися і завдя-
ки праці викладачів, і внаслідок цілеспря-
мованої державної підтримки. Заходи дер-
жавної політики, визначені Національною 
доктриною розвитку фізичної культури і 
спорту, мають спиратися на систему ма-
теріального забезпечення, а водночас – на 
усвідомлення усім суспільством загальної 
значущості фізичного виховання як одно-
го з соціальних пріоритетів.
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е всім найефективнішим 
твор цям нового в освіті і 
культурі щастить бути вслав-
леними ще за життя і не за-
губитися у небутті з плином 
століть. Данський геній Ні-

колай Фредерік Северін Ґрундтвіг (1783–
1872) навіть не згадується у різноманітних 
енциклопедіях [14], освітніх словниках 
[2] (виняток – гігантська 4-томна радян-
ська «Педагогічна енциклопедія»). У нау-
ковому обігу традиційно переважають ма-
теріали про Дж. Д’юї, С. Френе, Р. Штай-
нера і багатьох інших західних педагогів. 
У нас Н.-Ф.-С. Ґрундтвіг лишається ма-
ловідомим, хоча заслуговує на визнання 
поряд зі згаданими та іншими видатними 
педагогами-гуманістами. У цій статті дово-
дитимемо саме це твердження.

Царина творчих досягнень та діяльності 
Ґрундтвіга є надзвичайно широкою, різно-
манітною та комплексно пов’язаною, адже 
він був водночас поетом, філософом, єпис-
копом, натхненником соціального руху 
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ХІХ ст. за національне та культурне відро-
дження Вітчизни, реформатором Церкви і 
школи, у 30–40-і роки ХІХ ст. – засновни-
ком релігійної течії ґрундтвігіанства тощо. 
Основними ідеями ґрундтвігіанства були 
спільність християн під час відправлення 
таїнств та необхідність абсолютної свободи 
для процвітання релігійного життя, соціаль-
ною опорою – широка мережа народних уні-
верситетів (вищих народних шкіл – ВНШ), 
заснованих Ґрундтвігом для релігійно-
патріотичного виховання молоді та підви-
щення громадянсько-освітньої компетент-
ності частини дорослого населення. Ідея 
ВНШ виявилася такою привабливою, що 
невдовзі вони поширилися на території усіх 
інших країн Скандинавії.

Найпершими, хто розпочав досліджува-
ти ідейний доробок Ґрундтвіга, були його 
сучасники: однодумці, послідовники та 
ідейні опоненти. Серед найпалкіших по-
слідовників, зокрема, був Д. Понтоппідан, 
батько відомого данського романіста Хен-
ріка Понтоппідана, лауреата Нобелівської 
премії у 1917 році, який у 1891–1895 рр. на-
писав великий роман про данське релігійне 
суперництво – трилогію «Обітована зем-
ля» [19].

Загалом послідовники Ґрундтвіга розко-
лолись на декілька течій, які по-різному оці-
нювали його здобутки: одні розвивали його 
ідеї щодо общинної єдності, літургічного 
життя, участі у церковних таїнствах тощо; 
інші сприйняли його гуманістичні ідеали й 
активно брали участь у християнській про-
світі дорослих, у різноманітних добровіль-
них асоціаціях, а також у політиці. Ця час-
тина послідовників пізніше відігравала про-
відну роль у русі народних університетів.

Послідовником справи Ґрундтвіга був 
Халь Кок, відомий данський проповідник, 
професор історії церкви в Копенгагенсько-
му університеті, автор книги «Що таке де-
мократія?» (1945), яку нещодавно (1993) 
було перекладено російською мовою [18]. 
Халь Кок – учасник Опору, історик церк-
ви та визначний діяч руху народних шкіл – 
поширював ідеї Ґрундтвіга під час читання 
відкритих лекцій.

Халь Кок обстоював демократію як 
фундаментальний, проте хиткий вибір між 
двома логіками людських стосунків. Демо-
кратія, на його переконання, створюється 
радше не політикою, а педагогікою; не пе-
ремогами над ідейним ворогом, а терпля-
чим співчуттям та толерантним і мудрим 
умінням слухати й розуміти іншого. Іс-
нує думка, що головним ідейним опонен-
том Н.-Ф.-С. Ґрундтвіга був С. К’єркегор 
(1813–1855) – данський філософ, протес-
тантський теолог та письменник, який по-
мер у молодому віці, залишивши твори не-
пересічного значення. Та вона не дістала 
розвитку у доповідях українських філо-
софів, виразно сконцентрованих на дослі-
дженні зв’язку індивідуально-полемічних 
ідей С. К’єркегора з усім подальшим філо-
софським екзистенціалізмом, під час спе-
ціалізованого семінару 1997 р. у Львові 
[11].

Укладачі об’ємної книжки «Безумні гра-
ні таланту: Енциклопедія патографій» при-
святили С. К’єркегору чималу статтю з та-
ким висновком: «У К’єркегора поєднува-
лися хворе тіло з хворою душею» [1]. А от 
Ґрундтвіг узагалі не включений до цієї ен-
циклопедії «патографій».

Свого часу Ґрундтвіг суттєво вплинув 
на ідейний розвиток К’єркегора. Незважа-
ючи на розгорнуту критику ґрундтвігіан-
ських ідей, К’єркегор не міг не поважати 
силу творчих поривань і особисту гідність 
Ґрундтвіга, його рішучість щодо реформу-
вання офіційного християнства. Проте ви-
ходи з церковної кризи мислителі пропону-
вали різні. І той, і інший хотіли повернен-
ня до витоків, мріяли «відтворити» справ-
жнє, «первісне християнство, засуджували 
поверхневе, обрядове ставлення більшості 
данців до вічної істини Христової, коли від-
відування недільної служби перетворюєть-
ся на привід одягти нове вбрання і дізнати-
ся останні плітки про сусідів, а пастора ці-
нують не за його праведний спосіб життя, а 
за красномовство і вплив на уми парафіян. 
Згаданий данський романіст Х. Понтоппі-
дан неодноразово іронічно описував свя-
щеннослужителів [19].
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К’єркегор не втомлювався підкреслювати 
різницю між сучасним йому християнством 
та новозаповітним. Незадовго до смерті він 
писав: «Християнства Нового Заповіту зо-
всім не існує. Тут нічого реформувати». По-
стійно висміюючи звичку данців вважати 
себе християнським народом, він відмов-
лявся від статусу християнського філосо-
фа, справжнього християнина, кажучи: «Я 
лише поет». А Ґрундтвіг називав проповіді, 
що звучали з церковних кафедр, «зарозумі-
лим і хвалькуватим вченням», «людським 
повідомленням, яке не можна ототожнюва-
ти з істинним Словом Божим» [20].

У Данії в 1989 році при Орхуському уні-
верситеті був створений Центр вивчення 
творчості Ґрундтвіга, метою якого є спри-
яння поширенню ідей мислителя у світі, 
дослідження життя і творчості в міждисци-
плінарній перспективі. У бібліотеці Цен-
тру зберігаються твори членів ґрундтвігі-
анського руху, наприклад, книжки, написа-
ні директорами та вчителями данських Ви-
щих народних шкіл.

У Центрі регулярно публікуються ре-
зультати конференцій, щорічно збірка 
«Grundtvig Studier» надсилається членам 
Товариства Ґрундтвіга.

Центр відвідують аспіранти й студенти. 
Працюючи над дисертацією, ми також від-
відали Центр вивчення творчості Ґрунд-
твіга.

У рамках діяльності Центру доктор фі-
лософії Кім Арне Петерсен прочитав лек-
цію на тему: «Ідеї Миколи Фредеріка Севе-
рина Ґрундтвіга» [5].

Данський професор, історик Ове Корс-
гаард, один із дослідників науково-творчої 
спадщини Ґрундтвіга, виокремлює 12 не-
обхідних праць, що, на його думку, розкри-
вають історію Данії як політичної спільно-
ти. Серед них праці Ґрундтвіга «Є гори на-
багато вищі» (1820), «Міфологія Півночі» 
(1822) і «Все тепер народним буде» (1848). 
Вчений наголошує на тому, що Ґрундтвіг 
надавав особливого значення народності та 
свободі [1]. Ове Корсгаард є автором чис-
ленних наукових статей та книг з історії та 
педагогіки, серед яких «Боротьба за про-

світу. Освіта дорослих в Данії. Досвід п’яти 
років» (1997).

Скандинавський педагог та науковець 
Боссе Бергстедт є автором дослідження 
«Ґрундтвіг. Просвіта про життя». Нільс 
Буур Хансен – автор книги «Ґрундтвіг і 
естетика». Літературознавець Кнуд Бьяр-
не Гьесинг – співавтор книги «Про люди-
ну у світі» (2008) разом з Боссе Бергстед-
том, Нільсом Буур Хансеном, Хансом Хау-
ге, Уффе Йонасом, Ове Корсгаардом. Док-
тор філософії Уффе Йонас також дослі-
джує творчість Ґрундтвіга.

Розвиваються дослідження спадку дан-
ця і в Україні. Нещодавно А. Роляк у сво-
їх публікаціях розглянула структуру та 
розвиток педагогічної освіти Данії, роль і 
функції вчителя у сучасному освітньому 
процесі демократичної Данії [7; 8; 9].

У Росії Л. Шкоркіна переклала низку 
поезій Ґрундтвіга, а також наукових праць 
данських дослідників його життя і творчос-
ті. Вона є головою Російського відділення 
Асоціації всесвітньої освіти (Association 
for Word Education – AWE), президент 
AWE – Якоб Ерле (Данія). Російське від-
ділення AWE працює за проектом «Народ-
ний університет – засіб просвіти населен-
ня», у рамках якого здійснюється міжна-
родна програма «Ґрундтвіг у Росії».

Загалом, Асоціація всесвітньої освіти – 
міжнародна неурядова добровільна орга-
нізація юридичних і фізичних осіб, які ві-
рять, що освіта, яка відбиває усвідомлення 
нашої тісної взаємодії зі світом, є найбільш 
ефективною і задовольняє потреби людини 
та суспільства [5].

Діяльність цієї організації безпосеред-
ньо стосується головної мети нашого до-
слідження. У рамках діяльності Асоціації 
всесвітньої освіти видається журнал AWE, 
у якому розміщуються статті, присвячені 
Ґрундтвігу («Ґрундтвіг і його ідеї сьогодні» 
(том 33, № 2, 2003, Москва); опублікова-
но книгу «Ґрундтвіг і його ідеї» (група ав-
торів: Йорген Хінсбю, Карл Аегідіус, Лідія 
Шкоркіна й Ове Корсгаард, 2004, Москва), 
брошуру «І всі ми в променях світла» (вір-
ші Ґрундтвіга рос. мовою, 2008, Москва). 
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Відбуваються заходи зі здійснення про-
ектів «Ґрундтвіг–Вернадський»; «Ідеї 
Ґрундтвіга сьогодні».

Канадський професор Дж. Куліч опи-
сує внесок AWE у поширення ідей Ґрун-
дтвіга в Росії у своїй книжці «Поширення 
ідей Ґрундтвіга у Західній Європі і в Ро-
сії». В Росії і Данії проводяться Дні пам’яті 
Ґрундтвіга, почастішали переклади і публі-
кації праць данського мислителя.

У квітні 2004 р. у Скерум Молле (Данія) 
в Центрі народних університетів відбувся 
семінар «Ґрундтвіг у Росії» за участю пред-
ставників Росії (Москва, Башкортостан, Та-
тарстан), Білорусі та України. Це другий 
етап спільного проекту «Народний універ-
ситет як засіб просвіти населення», спря-
мований на ознайомлення з досвідом робо-
ти данських ВНШ задля створення такого 
закладу в Москві, а також локальних цен-
трів освіти в РФ і країнах СНД. У програ-
мі – десятки лекцій, дискусії, відвідування 
ВНШ, установ місцевої і центральної влади. 
Всі учасники семінару переконалися у жит-
тєздатності ідей Ґрундтвіга, у високій полі-
тичній, соціальній та духовній активності 
данців, а також – що ще важливіше – у їхній 
ініціативності, відповідальності та повазі до 
духовного національного спадку. Цей мен-
талітет – гарантія стабільності суспільства, 
відсутності конфронтації та бюджетної під-
тримки ВНШ. Данська система дає людям 
можливість розкрити свій творчий потенці-
ал і знайти різні форми самовиявлення.

Важливо наголосити на тому, що 
Н.-Ф.-С. Ґрундтвіга можна вважати 
ідейним натхненником андрагогіки – галу-
зі психолого-педагогічних досліджень тео-
ретичних та практичних проблем освіти і 
виховання дорослих людей [2]. На праці 
Ґрундтвіга спиралися Е. Ліндеман та М. Но-
улз, яких вважають засновниками андраго-
гіки як науки. На початку 70-х років XX ст. 
термін «андрагогіка» був уведений до науко-
вого обігу в США викладачем Бостонсько-
го університету М. Ноулзом, який у 1973 р. 
опублікував книгу «Дорослий учень. Забу-
тий – покинутий», що містила виклад його 
теорії навчання дорослих.

У Росії до творчості Ґрундтвіга звертав-
ся відомий вчений, доктор педагогічних 
наук, С. Вершловський, який також є од-
ним із найвідоміших сучасних розробників 
андрагогіки [16; 21]. Серед чотирьох фун-
даментальних праць, присвячених андра-
гогічним проблемам в освіті, якими нині 
користуються вчені, є книжка М. Ноулза 
«Сучасна практика освіти дорослих. Ан-
драгогіка проти педагогіки» (1970) та три 
навчальні посібники, написані російськи-
ми науковцями: «Робоча книга андраго-
га» під редакцією С. Вершловского (1998), 
«Основи андрагогіки: навчальний посібник 
для ВНЗ» С. Змєйова (1999), «Вступ до ан-
драгогіки. Мобільність педагога в освіті до-
рослих» Ю. Калиновського (2000).

Одним із перших теоретиків української 
андрагогіки був М. Галущинський, який 
дослідив цілі й методи виховання грома-
дян, значення народної освіти й національ-
ного виховання, місію «Просвіти» та інших 
культурно-освітніх товариств у цьому про-
цесі. М. Галущинський навчав директорів 
середніх шкіл, заснував вищі загальноос-
вітні курси для дорослих селян, провадив 
просвітницьку роботу, яка сприяла форму-
ванню громадських діячів серед широких 
верств населення. М. Галущинський до-
слідив і розкрив особливості навчання до-
рослих («Народна освіта і виховання на-
роду. Методи і цілі», «Учителі народної 
освіти»), вивчав закономірності духовно-
інтелектуального самоудосконалення й по-
статі творців фахових знань («Культурно-
освітні анкети представників української 
інтелігенції у Львові») [12].

У Білорусі творчість Ґрундтвіга вивчали 
Т. Пошевалова та Г. Веремейчик [15]. Су-
часний дослідник данської історії В. Рогін-
ський також звертався до постаті Ґрундтві-
га. Він писав: «У ХІХ ст. Данія посіла пер-
ше місце в Європі за рівнем грамотності: з 
1814 року вперше на континенті тут було 
введено обов’язкове навчання. У другій по-
ловині століття повсюдно створювалися, з 
ініціативи великого данського просвітите-
ля, філософа і єпископа Ніколая Ґрундтві-
га, так звані «народні університети», тобто 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 201276

школи для дорослих, де можна було отри-
мати освіту з багатьох галузей знань і які 
сприяли подальшому підвищенню рівня 
культури всього населення країни. У цьо-
му Данія стала зразком, який наслідували 
країни Північної Європи, а також інші єв-
ропейські держави» [17].

Доктор педагогічних наук, професор Ки-
ївського національного університету імені 
Тараса Шевченка Г. Сагач є однією з до-
слідників ідейного скарбу Ґрундтвіга. Вона 
є автором книги «Данія в гуманістично-
му вимірі. З любов’ю в серці до народу Да-
нії» (2002), статей: «Н.-Ф.-С. Грундтвіг і 
Г. С. Сковорода – ноосферні генії, які вічно 
кажуть істину про життя», «Феномен сер-
ця і слова Н.-Ф.-С. Грундтвіга – ноосферно-
го генія Данії» та інших. Г. Сагач розглядає 
надбання Ґрундтвіга як духовного речника, 
тобто під кутом релігії та філософії.

Та чи не найбільш визнаним у світі є 
внесок Ґрундтвіга у розвиток освіти до-
рослих спершу на теренах Вітчизни, а по 
тому і в інших державах. Аналіз психолого-
педагогічної літератури свідчить, що він не 
забутий, а освіта дорослих у Данії, Шве-
ції, Норвегії має свої особливості. Так зва-
на скандинавська система освіти дорос-
лих має глибоке коріння і постійно розви-
вається, випереджаючи суспільний розви-
ток. Ось чому організація освіти дорослих 
у цих країнах в аспектах взаєморозуміння, 
співпраці та інтеграції привернула нашу 
увагу [10].

Серед вітчизняних учених, наукові пра-
ці яких пов’язані з дослідженням творчос-
ті Ґрундтвіга, можна назвати О. Огієнко, 
яка захистила у 2009 р. дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора педагогіч-
них наук «Тенденції розвитку освіти дорос-
лих у скандинавських країнах (друга поло-
вина XX століття)». Автор розглядає мето-
дологічні засади, національні, загальноєв-
ропейські та світові чинники, що зумовили 
розвиток освіти дорослих у скандинавських 
країнах у другій половині XX століття. Вона 
розробила авторську періодизацію ґенези 
освіти дорослих, обґрунтувала загальні тен-
денції та визначила особливості її розвитку 

в різні історичні періоди. Дослідниця вио-
кремлює з-поміж інших етапів ґрундтвіг-
ський, або просвітительський період (кінець 
XVIII – початок XIX ст.), провідною тен-
денцією якого стало трансформування про-
світництва (як надання можливості дорос-
лим опановувати елементарну грамотність) 
у просвітительство («світ для життя»). Про-
світительство набуло у скандинавських кра-
їнах специфічних рис завдяки концепції 
«Folkeo�lysning» Ґрундтвіга, яка стала під-
ґрунтям функціонування вищих народних 
шкіл як осередків формування й розвитку 
демократії та громадянськості, як закладів 
освіти для дорослих, у яких створювалися 
відповідні умови для самореалізації й само-
розвитку особистості.

О. Огієнко стверджує, що зароджен-
ня данської, норвезької та шведської сис-
тем освіти, й освіти дорослих зокрема, має 
стародавні традиції, пов'язані з відкриттям 
шкіл при кафедральних соборах і монасти-
рях під патронатом католицької церкви у 
ранньому Середньовіччі (XI ст.). У Шве-
ції у XVI ст. було 20 церковних і монастир-
ських шкіл та 10 шкіл, що працювали у міс-
тах [4, 139–140]. Розвиток освіти дорослих 
у скандинавських країнах пройшов декіль-
ка етапів (за періодизацією О. Огієнко) 
[4, 134–161]. Ці історичні традиції сприя-
ли розквіту педагогічної та виховної твор-
чості Ґрундтвіга, спонукали до винайдення 
народної вищої школи (Folk High School), 
пристосованої для підвищення освітньо-
го і культурного рівня селян, які у середи-
ні XIX ст. складали 80 % населення сканди-
навських країн [4]. У своїх промовах і пу-
блікаціях Ґрундтвіг пропонував поліпши-
ти освіту селян, дати їм кваліфікацію, необ-
хідну для участі у виборах і політичних ак-
ціях. Сподівався на створення НВШ інтер-
натного типу, де селяни могли б здобувати 
освіту в належних умовах, набувати умін-
ня і навички, які згодом передавали б сво-
їм нащадкам.

Діяльність та ідеї Ґрундтвіга у другій по-
ловині XIX ст. охопили більшою чи меншою 
мірою всі скандинавські країни, дійшовши 
у XX ст. й до Фінляндії. «Folkbildning», як і 
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вищі народні школи, є феноменальним яви-
щем, поширеним у Швеції, Фінляндії, Да-
нії, Норвегії й Ісландії. Північна Народна 
Академія (Nordic Folk Acade�y – NFA) – 
інститут, який об’єднує всі скандинавські 
країни: Швецію, Данію, Фінляндію, Норве-
гію, Ісландію, Фарерські та Аландські ост-
рови. [3].

Висновки. У процесі джерелознав-
чих пошуків з’ясовано, що наукові дослі-
дження, присвячені науково-педагогічній 
спадщині Ґрундтвіга, охоплюють такі її 

складники, як: деякі факти біографії вче-
ного; теоретико-методологічні питан-
ня філософії освіти й тісно пов’язані з 
нею релігійні ідеї; теоретичні засади та 
організація народної освіти для дорос-
лих. Проте в науковій літературі розро-
бляються лише окремі аспекти науково-
педагогічної спадщини вченого. Отже, 
подальшого вивчення потребують голо-
вні науково-педагогічні, педагогічні та 
просвітницькі аспекти діяльності Ніко-
лая Фредеріка Северіна Ґрундтвіга.
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ЗАрубІЖний досвІд

учасні тенденції розвитку 
економіки знань і соціальні 
умови технологічних транс-
формацій серйозно вплину-
ли на традиційні способи ви-
робництва знань, підвищив-

ши у цій сфері роль взаємодії між ВНЗ і 
промисловістю. У зв'язку з цим проекту-
вання нових форм організації наукових 
досліджень і підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців стало головною темою пу-
блікацій у сфері освітньої політики. Перед 
вітчизняними і зарубіжними ВНЗ поста-
ла актуальна проблема підвищення якості, 
ефективності освітніх програм підготовки 
фахівців-дослідників та висококваліфіко-
ваних спеціалістів [1].

Щороку зона пріоритетної уваги зсува-
ється на вищу освіту і проривні наукові до-
слідження і в Росії, і в Україні [9]. Але до-
корінної модернізації галузі поки що не 
сталося, а тому тривають пошуки принци-
пово нових критеріїв оцінювання якості 
освіти, нових управлінських технологій та 
фінансових механізмів. Серед них – спроба 
підійти до проблем якості вищої освіти на 
основі критеріїв, запропонованих суспіль-
ством, економікою, роботодавцями, рин-
ком праці [4; 11].
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Визначення пріоритетних напрямів під-
готовки фахівців у ВНЗ має враховува-
ти вимоги до загальних, професійних та 
інструментальних компетенцій, що ви-
суваються потенційними працедавцями. 
Тому моніторинг кадрових потреб бізнес-
співтовариства містить регулярну побудо-
ву рейтингів згаданих компетенцій. У за-
гальному рейтингу постійно домінують 
професійні компетенції; необхідність пев-
них особистих якостей відзначається лише 
окремими організаціями торгівлі і фінан-
сового сектору (зазвичай для фахівців, які 
безпосередньо працюють із клієнтами).

Загальні максимуми припадають на 
адаптивні, оперативні, інформаційні й тех-
нічні компетенції, загальні мінімуми – на 
лінгвістичні та психологічні. Водночас у 
сфері послуг особистісні та психологіч-
ні компетенції мають велике значення. Ці-
каво, що підприємства-гіганти наукоміст-
кої промисловості віддають перевагу опе-
ративним виконавцям, а не новаторам, які 
творчо мислять, тоді як «традиційний» ви-
робничий сектор надає фахівцям велику 
свободу для індивідуального розвитку. Та-
кож у «виробничій» групі більше цінуєть-
ся здатність отримувати нову інформацію 
і використовувати сучасні технологічні за-
соби інтелектуальної праці, тоді як «науко-
містка» група продемонструвала порівняно 
вищу прихильність до базових знань.

Кадрова політика регіонального бізнес-
співтовариства нині характеризується сут-
тєвим посиленням тенденцій, зазначених 
раніше:

• надання переваги «готовим» фахівцям 
(з професійним стажем, без необхідності 
додаткового навчання);

• байдужість до походження базового 
рівня знань (зокрема до статусу і профілю 
початкової вищої освіти);

• майже цілковита відсутність стимулів 
до інвестицій у людський капітал [7].

Усім відомі факти «надвиробництва» 
будь-яких фахівців у період сприятливої 
для певної професії ринкової кон’юнктури 
(у Росії та Україні це особливо помітно на 
прикладах таких спеціальностей, як юрист 

та економіст, а місце найпоширенішого в 
СРСР слова «інженер» уже зайняте но-
вим – «менеджер»). З іншого боку, ще час-
тіше відбувається запізнення з підготов-
кою професіоналів, які «негайно» потрібні 
для економіки та управління. Тому, на дум-
ку науковців, питання відносин ринку пра-
ці та системи освіти слід вирішувати не че-
рез вимірювання темпів працевлаштуван-
ня, а через пошуки відповідей на два такі 
запитання: 

1) чи відповідають структура економі-
ки, що склалася, її структурні пропорції 
(рівень рентабельності, норма прибутків 
і, відповідно, рівень оплати праці у тих чи 
інших галузях, інакше кажучи, привабли-
вість різних галузей економіки для робочої 
сили) тим завданням, які стоять перед на-
ціональною економікою, особливо в епоху 
глобалізації?

2) чи задовольняє система освіти, яка 
покликана відповідати на нинішні і май-
бутні виклики, вимоги економіки, а саме, 
чи здатна вона готувати фахівців відповід-
ного рівня та профілю? [4, 28].

Чи не найгостріший аспект дискусій у 
спробах відповісти на ці запитання в су-
часних Росії та Україні – ставлення грома-
дян до вищої освіти сумнівної якості, що є 
наслідком освітнього буму і широких про-
позицій освітніх послуг за умов обмеже-
ної платоспроможності населення. Одна 
позиція експертів дуже критична: це все 
дуже шкідливо, адже йдеться про деваль-
вацію диплома ВНЗ, зниження рейтингу 
вищої освіти і виникнення значних пере-
шкод для підготовки наукових і науково-
викладацьких кадрів.

Існує і протилежна думка: масова вища 
освіта низької чи посередньої якості відво-
лікає від «вулиці» значну частину молодіж-
них генерацій (тих, що спроможні легко по-
повнити кримінальні ряди). У такий спосіб 
система освіти долає соціальні труднощі та 
знижує і розподіляє в часі тиск цих генера-
цій на ринок праці. Найуважніші експерти 
слушно зауважують, що сформована в су-
часній Росії «ринкова» економіка має не 
інноваційний чи високотехнологічний ха-
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рактер, як це спостерігається у Фінляндії 
чи Ірландії, а переважно сервісний харак-
тер, з великим наголосом на експорті при-
родних ресурсів. Така економіка, з перева-
гою низьких технологічних укладів, про-
сто не потребує значної кількості носіїв ви-
сокопрофесійних навичок, високої якості 
знань і звернення до проривних царин на-
укових досліджень (подібні аргументи ви-
словлюються і щодо перспектив створення 
в Росії свого варіанту американської Силі-
конової долини у передмісті Москви Скол-
ково [3; 10].

Розв’язати неузгодженість і супереч-
ності між запитами роботодавця і можли-
востями випускника мають оновлені про-
фесійні стандарти, державні освітні стан-
дарти професійної освіти, галузевих ква-
ліфікаційних і тарифних систем, процеду-
ра оцінювання результатів освіти і серти-
фікації кваліфікацій. Оновлюватися стан-
дарти мають згідно з Національною рам-
кою кваліфікацій, яка є одним із елементів 
нової системи нормативно-правового за-
безпечення поєднання сфер праці й освіти 
в умовах ринкової економіки і в Росії, і в 
Україні. В обох країнах Рамки розроблені, 
пройшли етап обговорення, хоча в Росій-
ській Федерації Національна рамка ква-
ліфікацій залишається в статусі проекту. 
В Україні Національна рамка кваліфіка-
цій була затверджена Кабінетом Міністрів 
23 листопада 2011 р. [2; 8].

Ці проблеми потребують глибшого до-
слідження, зокрема соціологічного, і серед 
молоді, і серед роботодавців.

Щодо молоді, то російські соціологічні 
дослідження засвідчили формування ціло-
го комплексу її суперечливих рис. З одного 
боку, вона дуже адаптивна і мобільна. Вона 
швидко працевлаштовується (понад 80 % 
випускників російських ВНЗ витрачають 
на це не більше трьох місяців після отри-
мання диплому), а потім розпочинаються 
переміщення на ринку праці. Зокрема, се-
ред випускників ВНЗ 1997–2000 рр. випус-
ку за перші 3–4 роки 43 % уже змінювали 
роботу: 37,4 % – 1–2 рази, 15,7 % – неодно-
разово. У результаті цих переміщень абсо-

лютній більшості вдається домогтися під-
вищення зарплати, а то й зміни посадово-
го становища, причому не втрачаючи і соці-
ального престижу – в очах абсолютної біль-
шості освіченої молоді престиж професії (а 
з цим – і соціальний престиж) нині, пере-
дусім, визначається високим рівнем дохо-
ду, який вона приносить.

Не менш цікаві дані щодо ставлення мо-
лоді до перспектив, пов’язаних зі знайде-
ною (на момент анкетування) роботою. 
Найоптимістичніші очікування виявля-
ються у тих, хто змінює роботу, залиша-
ючись у межах отриманої спеціальності: 
54,5 % розраховують на підвищення зарп-
лати, а 41,8 % – на успішність кар’єри на 
певному підприємстві. Практично полови-
на (49,1 %) анкетованих розглядають на-
явну роботу лише як трамплін. Ті, хто змі-
нює місце роботи і професію, також очіку-
ють від нової роботи підвищення зарпла-
ти (42,9 %) і посадового зростання (34,3 %) 
або розглядають її як тимчасовий пункт на 
шляху до вищих позицій на іншому місці 
(37,1 %). Серед тих, хто, не змінюючи ро-
бочого місця, й далі працює за спеціальніс-
тю, набутою у ВНЗ, 40 % бачать можливос-
ті кар’єрного зростання, близько 30 % роз-
раховують на підвищення зарплати, трети-
на розглядають нинішню роботу як пере-
хідний етап до привабливішого робочого 
місця. У цій самій групі і найбільша частка 
песимістів (кожний п’ятий), які не бачать у 
нинішній роботі жодних перспектив [4; 5].

За минуле десятиріччя, згідно з соціоло-
гічними опитуваннями, в Росії визначили-
ся такі тенденції:
 відбулося значне старішання наукових 

та науково-педагогічних кадрів;
 тривала фемінізація освітньої та науко-

вої сфер діяльності;
 поглибилася соціально-економічна не-

рівність.
Схарактеризуємо коротко третій пункт, 

який стосується нерівності доходів осві-
тян та науковців. За даними Росстатисти-
ки, у 2007 р. 99 % опитаних вважали про-
блему нерівності прав у Росії дуже акту-
альною. Разом із членами своїх родин вони 
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стикаються з нерівністю і несправедливіс-
тю в різних сферах. Найчастіше в оплаті 
праці. Тільки 5 % опитаних не стикалися з 
цією проблемою, 60 % – часто стикалися і 
35 % – іноді [5].

Цей результат незаперечно свідчить про 
появу розриву між реаліями російської 
освіти й науки та здатністю сучасної еконо-
міки забезпечити відповідними ресурсами 
освітньо-наукові комплекси. Зважаючи на 
рівень життя зарубіжних колег і ставлення 
до них суспільства, 80 % опитаних росіян 
вважають, що їхня праця оплачується не-
справедливо. Нерівність існує також у сфе-
рі медичних послуг (її відчули 45 % респон-
дентів) та в доступі до інформації (60 %).

Заробітна плата учених і викладачів не 
дає їм можливості підтримувати гідний рі-
вень життя. Більшість не може собі дозволи-
ти користуватися платними послугами ме-
дицини. Лише 20 % учасників опитування 
можуть дозволити собі поїздку до санаторію 
або будинку відпочинку за власний кошт, 
33 % не можуть це зробити взагалі [5, 67].

Аналогічне соціальне опитування прове-
дено і в Україні серед молодих співробітни-
ків віком до 35 років 20-ти наукових інсти-
тутів Національної академії наук України 
з різних галузей наукового знання та з різ-
них регіонів України, що забезпечило висо-
ку репрезентативність дослідження [1].

З усіх чинників найпривабливішими (за 
даними опитування) у кар'єрі науковця 
були виокремленні такі: можливість спіл-
куватися з розумними й цікавими людьми 
(63,6 %), можливість постійно розвивати 
свій інтелект (80 %) та можливість саморе-
алізації (49,1 %). Слід також звернути ува-
гу на те, що, на думку опитаних (67,2 %), 
професія науковця на сьогодні не попу-
лярна серед освіченої молоді. Варто також 
звернути увагу на можливості підвищення 
фахового рівня. Так, 23,6 % опитаних зазна-
чили, що мають обмежену можливість під-
вищувати свій фаховий рівень, а 10,9 % – 
взагалі не мають, хоча потреба є. Практич-
но третина (34,5 %) не мають можливості 
співпрацювати з іншими науковими цен-
трами за кордоном, хоча й відчувають таку 

потребу. 18,2 % не мають можливості їздити 
на конференції, семінари в межах України, 
43,6 % – мають можливості, але обмежені, 
49,1 % не мають можливості їздити на кон-
ференції та семінари за кордон. Доволі ви-
сокий відсоток – 27,3 % – обмежені в мож-
ливостях публікуватися у наукових україн-
ських виданнях, а 70,9 % – у зарубіжних. 
Переважна більшість опитаних задоволені 
можливістю виявляти ініціативу, свободу 
творчості (96,4 %) та підвищувати свій рі-
вень, брати участь у конференціях, семіна-
рах (81,5 %) [1, 89].

Серед форм підтримки молодих співро-
бітників найефективнішими визначено під-
тримку міжнародних структур (70,9 % рес-
пондентів) та гранти або стипендії тим ор-
ганізаціям, у яких вони працюють (20 %).

Якщо розглядати умови праці, то дово-
лі велика кількість опитаних має необхід-
ний рівень забезпечення трудового процесу: 
90,9 % мають вільний доступ до персональ-
ного комп'ютера, 76,4 % – до програмного 
забезпечення, 83,6 % – до принтера, 52,7 % – 
до копіювального апарату, 85,5 % – до теле-
фону, 63,6 % – до Інтернету й канцелярсько-
го приладдя. Водночас лише 87,3 % опита-
них задоволені рівнем оснащення робочо-
го місця за основним місцем роботи. Щодо 
професійної бібліотеки за місцем роботи, то 
лише 69,1 % опитаних задоволені доступом 
до необхідної професійної літератури. Вар-
то зазначити, що лише 40 % опитаних мають 
вільний доступ до необхідного обладнання і 
32,7 % – до необхідних матеріалів.

Велика кількість респондентів не задово-
лена своїми житловими умовами (52,7 %), 
адже доводиться жити з родичами чи вина-
ймати житло, 56,4 % не мають власної окре-
мої кімнати. 20 % респондентів прожива-
ють у гуртожитках, зазвичай із одним або 
двома сусідами. Дуже негативним чинни-
ком є те, що 58,2 % респондентів не мають 
домашньої професійної бібліотеки. Мате-
ріальне становище своєї сім'ї 41,8 % оціню-
ють як середнє, 23,6 % – нижче середнього, 
7,3 % – як низьке [1, 90].

Підсумовуючи результати досліджень, 
можна зазначити, що, незважаючи на не-
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гаразди, серед молоді залишається дово-
лі високою оцінка соціального статусу на-
уковців та їхньої ролі у суспільстві, про-
те лише незначна частина молодих людей 
прагне присвятити себе науковій діяльнос-
ті або взагалі розглядає для себе таку мож-
ливість. Брак молодих кадрів призводить 
до відставання вітчизняної науки у сфері 
надсучасних інформаційно-технологічних 
досліджень, до порушення спадкоємності 
наукових традицій та шкіл, а у подальшо-
му, якщо ситуація не виправиться, – краї-
на може взагалі втратити науковий потен-
ціал [1].

Наведені дані свідчать про те, що звину-
вачення освітньої системи Росії чи Украї-
ни у «неспроможності» забезпечити інно-
ваційний розвиток держави виглядають, 
як мінімум, спекулятивними. Адже не одна 
лише освіта стала детермінаційним чинни-
ком «проривів і стрибків» у державах, які 
мали особливі успіхи в минулі декади (Япо-
нія, Південна Корея, Сінгапур, Фінлян-
дія, Ірландія, Норвегія та ін.) – головним 
був вибір вектора соціально-економічного 
розвитку й акумуляція ресурсів. Звісно, 
системи освіти надавали «масу» кадрів, 
а вища школа – контингент науковців-
дослідників, конструкторів і провідних ме-
неджерів. Але навіть освітні успіхи прихо-
дили не самі собою, а як логічний наслідок 
уваги до освітньо-наукового комплексу в 
рамках правильно обраної стратегії дер-
жавного розвитку.

Загальносвітова тенденція полягає в за-
лученні приватних фондів і ресурсів ко-
мерційних компаній для здійснення дослі-
джень на спільній основі, тому що сподіва-
тися на державне фінансування науки, за-
звичай, не слід (економічна криза, брак ко-
штів тощо). Європейські докторські школи 
(наша аспірантура) дедалі частіше розгля-
даються як простір партнерства між комер-
ційними підприємствами та університета-
ми. Наприклад, різні програми фінансової 
підтримки PhD (доктор філософії, тобто 
наш кандидат наук), які працюють у рам-
ках проектно-конструкторських і дослід-
ницьких проектів за кошти комерційних 

фірм, широко представлені у Норвегії, Да-
нії, Швеції; у програмах стипендій у галузі 
кооперації науки і техніки у Великій Бри-
танії та інших країнах. Мета таких програм 
полягає у підвищенні якості досліджень, 
здійснених в інтересах бізнесу, у підготовці 
дослідників, що розуміються на промисло-
вих підходах до науково-дослідних та кон-
структорських розробок, а також у поси-
ленні привабливості дослідницької кар'єри 
для людей, не зацікавлених у педагогічній 
діяльності у ВНЗ [6].

Наприклад, Норвезький огляд показав, 
що серед тих, хто закінчив навчання у док-
торантурі в період 2002–2005 рр., 7 % фі-
нансували його за рахунок комерційних 
організацій, а 20 % співпрацювали з про-
мисловістю під час навчання в докторан-
турі. Соціологічні дані свідчать, що деда-
лі більша кількість докторантів у євро-
пейських країнах взаємодіють із фірмами, 
отримують від них фінансування і пра-
цюють у приватному секторі після завер-
шення навчання. Загалом емпіричні дослі-
дження демонструють безумовний зв'язок 
між способом фінансування навчання у 
докторантурі й вибором сектору зайнятос-
ті після закінчення ВНЗ.

Як показує аналіз зарубіжних публі-
кацій, докторантам у системі стосунків 
«університет–підприємство» за умов нової 
економічної політики належать три осно-
вні функції: вони є центральними фігурами 
для: виробництва знань, передання знань, 
формування і підтримки мережі зв’язків 
між університетами й фірмами.

Емпіричними дослідженнями виявлено 
значну роль PhD у виробництві знань в уні-
верситетах. Що якісніші їхні дисертацій-
ні дослідження, то вища й загальна якість 
наукового процесу в університеті. Гарні ре-
зультати важко отримати в слабкому ВНЗ, 
оскільки підготовка PhD – це ще й процес 
відтворення академічного середовища. За-
галом, інституціональні зміни в універси-
тетах, зміни способів фінансування і здій-
снення досліджень, трансформація ринків 
наукової праці спричинили дискусії про 
адекватність сучасної системи підготовки 
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дослідників і про появу попиту на «зміни 
структури і практики підготовки наукових 
кадрів».

Дослідження показують, що можливість 
залучення до роботи PhD є важливим сти-
мулом для тісної взаємодії компаній з уні-
верситетами. У цьому плані підтверджу-
ється теза про те, що PhD є основним ка-
налом передання знань між фірмою та уні-
верситетом у процесі здійснення інновацій 
у фірмі. Залучення до бізнесу випускників 
зі ступенем збільшує загальну сукупність і 
діапазон наукових знань, доступних фірмі, 
сприяють налагодженню взаєморозуміння 
і співпраці, нівелюючи відмінності тради-
цій і підходів, що склалися в академічному 
середовищі й у бізнесі.

PhD, влаштовуючись на роботу у фір-
му, зберігають стосунки зі своїми колиш-
німи керівниками і колегами з університе-
ту, що значно розширює доступ контактів і 
для фірми. На думку експертів, ці контак-
ти є каналом зв’язку фірми з колом фахів-
ців і засобом пошуку необхідних людей та 
інформації.

Подібні тенденції є і в Росії. Там від се-
редини 1990-х років спостерігається інфля-
ція наукових ступенів (переважно у гума-
нітарних спеціальностях). Здобувачі вче-
них ступенів дедалі рідше розраховують 
на кар'єру в академічному середовищі, а 
пов'язують свої професійні плани з бізне-
сом або держслужбою. Проблеми, які по-
рушуються нині у вітчизняних дискусіях з 
приводу проектів модернізації економіки, 
так чи інакше пов’язані з питаннями стиму-

лювання інноваційної активності у сфері 
виробництва й сировинної економіки [6].

Ми отримали відповіді на багато за-
питань щодо працевлаштування, умов та 
оплати праці, матеріального становища ви-
пускників ВНЗ та науково-педагогічних 
кадрів України й Росії. Результати пока-
зали, що молоді нині важко без підтримки 
батьків та рідних забезпечувати гідне жит-
тя своїх родин. Роботодавці висувають низ-
ку вимог до працівників, хоча самі не поспі-
шають гідно оцінювати їхню працю. 

Ці проблеми можливо розв’язати лише 
за умови тісної співпраці ВНЗ та робото-
давців. Для цього представникам економіч-
ного сектору необхідно зустрічатися з пред-
ставниками освітньої галузі, проводити се-
мінари, круглі столи, зустрічі зі студента-
ми. Важливою також є готовність приват-
ного сектору економіки та бізнес-структур 
фінансувати ВНЗ для перепідготовки сво-
їх працівників, відповідно до інновацій-
них змін. Питання про причини небажання 
більшості роботодавців фінансувати підви-
щення кваліфікації своїх робітників поки 
що залишається недослідженим.

Отже, якщо в Росії та Україні вже най-
ближчим часом буде ліквідовано чи значно 
зменшено суперечність між потенціалом 
вищої освіти і наукових установ та реаль-
ними запитами економік, то це дасть мож-
ливість науковим і науково-педагогічним 
кадрам вищої кваліфікації вигідно працев-
лаштовуватися та отримувати гідну заро-
бітну плату на теренах батьківщини, а не за 
кордоном.
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ибір Україною мети побудови 
демократичної і правової дер-
жави та європейського векто-
ру політично-економічної ін-
теграції зумовлює підвище-
ні вимоги до цілей діяльнос-

ті системи освіти, до методів навчання й 
вибору комплексу предметів і дисциплін, 
з якими стикаються учні та студенти. За-
звичай під час обговорення таких питань 
для посилення аргументації використо-
вують освітньо-виховну практику США і 
розвинених європейських країн, посила-
ються на документи ЮНЕСКО і ОЕСР, 
стверджують, що участь України у Болон-
ському процесі обов’язково дасть позитив-
ні наслідки і прискорить інтеграцію у Єв-
ропейський Союз ([1] та ін.). Зрідка звер-
тають увагу на те, що протести і вандалізм 
іммігрантської молоді у передмістях Пари-
жа, Лондона і багатьох інших міст Заходу 
фактично заперечують ефективність обра-
них у європейських країнах моделей т. зв. 
«мультикультурної освіти», свідчать про 
незадовільне розв’язання завдань вихован-
ня і зміцнення моралі. У цій статті ми роз-
глянемо проблемні питання діяльності за-
хідноєвропейської вищої школи та особли-
вості участі ЮНЕСКО й освітніх підрозді-
лів ЄС у поліпшенні підготовки кадрів для 
прогнозованого суспільства майбутнього. 

Відразу ж зауважимо: Європейський 
Союз цілковито визначився з тим, що саме 
він будуватиме, запропонувавши назву 
«суспільство знань (Knowledge Society)», не 
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переймаючись надмірно визначенням цьо-
го поняття [4]. Можливо, таку неувагу зу-
мовлено тим, що вже у 2000 році ЄС про-
голосив своїм завданням номер один здій-
снення Лісабонського проекту прискоре-
ного розвитку надвисоких технологій (оче-
видно – на основі точних наук) і створен-
ня виробництва, яке стане найконкурентні-
шим у світі [10]. Слід звернути увагу й на 
те, що нещодавно цей проект був «підси-
лений» планом, назва якого – Нове Відро-
дження – дуже точно свідчить, що ЄС вирі-
шив акцентувати гуманістичне спрямуван-
ня всіх запланованих змін [12].

Загалом, глибинні витоки згаданих зру-
шень у європейському виборі вищих цілей 
діяльності освітніх систем і засобів впливу 
на дітей і молодь легко простежити, аналі-
зуючи пріоритети діяльності ЮНЕСКО в 
останні десятиліття. І справді – напередод-
ні 1990-х років керівництво обрало голов-
ною метою проект «Освіта для всіх», піклу-
ючись про народну освіту у країнах третьо-
го світу і якнайбільше скорочення негра-
мотності. У момент зміни тисячоліть ке-
рівництво ЮНЕСКО з пафосом проголо-
сило, що прийняті 13 вересня 1999 року в 
останній день роботи 53-ї сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН Декларація і Програ-
ма дій у сфері культури миру (Resolution 
A/53/243) є тим грандіозним «спадком, 
який ми залишаємо наступним поколінням. 
Його зміст виходить за державні кордони 
й торкається всіх культур, суспільств 
і націй… Люди всіх професій, різної 
кваліфікації та найрізноманітнішого 
походження можуть зробити свій внесок 
у здійснення поставлених завдань» [7, 6]. 
За деклараціями настали і дії, адже ООН 
надала ЮНЕСКО всі функції головної 
організації зі здійснення заходів упродовж 
2001 – 2010 р. у рамках Міжнародної декади 
культури миру і ненасильства.

У рамках програми «Культура миру» 
ЮНЕСКО та асоційовані організації 
покликані здійснити 16 кроків і дій: від 
організації спершу Міжнародного року 
культури миру, а пізніше – Міжнародної 
декади культури миру і ненасильства в 

інтересах дітей планети, – аж до заходів, 
які забезпечують рух до сталого розвитку 
всього людства та зміцнення миру і безпеки 
на планеті [7, 8–17].

Ми можемо відзначити існування прин-
ципової суперечливості в діяльності 
ЮНЕСКО. Її статут вимагає від неї стати 
«освітнім мозком і совістю» планети. Для 
цього першорядним є поєднання загальних 
(відсторонених) поглядів і пошуків спіль-
ного в освітніх діях майже 200 держав-
членів. Та це автоматично ускладнює 
роботу ЮНЕСКО на рівні окремих закладів 
в аспектах конкретної допомоги десят-
кам мільйонів педагогічних працівників. 
ЮНЕСКО давно намагається подолати 
цю суперечність, а те, як це відбувається на 
практиці, особливо добре видно на прикладі 
виконання програми «Культура миру».

Основним інструментом виконання сво-
їх завдань ЮНЕСКО обрала активізацію 
свого впливу на ЗМІ та уряди всіх держав 
задля їхньої участі у стратегічній програмі 
«Культура миру». Для цього було винайде-
но кілька дуже вдалих і доцільних засобів, 
що у процесі використання були підтрима-
ні усіма державами – членами ЮНЕСКО. 
Серед них слід передусім згадати запрова-
дження «року ЮНЕСКО», присвяченого 
видатним історичним особам, які відзначи-
лися великим внеском у культуру, науку чи 
мистецтво, що сприяв піднесенню моралі й 
духовності всього народу. Ніколи не прого-
лошувалися акції «року ЮНЕСКО» з наго-
ди «круглих» дат з життя і діяльності імпе-
раторів, воєначальників чи керівників дер-
жав, які були пов’язані з насильством і вій-
нами. Серед видатних українців ЮНЕСКО 
для своїх заходів обирала Т. Шевченка, Г. Ско-
вороду, І. Франка, Лесю Українку, М. Грушев-
ського, В. Вернадського та інших. На нашу 
думку, ідея «років ЮНЕСКО» дуже вдала, 
оскільки на доволі тривалий період стиму-
лює цікавість тисяч журналістів до видат-
них осіб.

Інша прекрасна ідея – підтримка мате-
ріальної основи культури й освіти. Через 
брак місця ми не зможемо проаналізувати, 
яку важливу роль відіграла ЮНЕСКО уже 
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від перших років існування в організації за-
хисту і відтворення світового культурного 
спадку. У боротьбі з нахабством окремих 
підприємців, здатних спотворити території 
навколо пам’яток історії та культури, гро-
мадськість і науковці України успішно ви-
користовують рішення й авторитет цієї ор-
ганізації.

Ще одним вагомим досягненням ЮНЕС-
КО на початку нового століття стали ак-
ції, спрямовані на розвиток інформаційної 
сфери задля порозуміння між народами і 
зміцнення миру, підвищення якості осві-
ти й ефективності наукових досліджень. 
Десятирічний досвід виконання програ-
ми «Освіта для всіх» дав переконливі під-
стави твердити, що слід звернути особливу 
увагу на поширення новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій з теренів провід-
них розвинених держав у бідні країни тре-
тього світу, а головне – настав час поглибле-
но аналізувати світову культурно-освітню 
еволюцію та спробувати визначити головні 
риси суспільства майбутнього.

Ідея досліджувати суспільство май-
бутнього стала серйозним викликом для 
ЮНЕСКО, яка ніколи раніше не стикала-
ся так безпосередньо з найновішими техно-
логіями. Водночас перебіг світових подій у 
сфері виробництва і буденного життя на-
передодні зламу століть свідчив про те, що 
зміни аж ніяк не обмежувалися удоскона-
ленням персональних комп’ютерів і збіль-
шенням кількості родин, де діти і дорослі 
послуговувалися ними.

Складність ситуації полягала ще й у тому, 
що висвітлення рис суспільства майбутньо-
го – найчастіше його називали «інформа-
ційним» – постійно змінювалося не тіль-
ки у ЗМІ, де матеріали відбивали індивіду-
альні уподобання авторів-журналістів, а й у 
працях науковців і навіть великих колекти-
вів експертів (риси інформаційного суспіль-
ства зазнали значної еволюції від часу пер-
ших праць американців і японців, перекла-
дених у Росії та Україні зі значним запізнен-
ням, до настання нового століття [2; 6]). Та 
завдання участі ЮНЕСКО в дослідженні 
суспільства майбутнього було вимушеним – 

в іншому разі організація ризикувала лиши-
тися на узбіччі магістрального потоку нових 
знань та уявлень.

Завдання дослідження виявилося таким 
складним, що, на відміну від поширеної 
практики міжнародних конференцій, цього 
разу ЮНЕСКО вирішила поділити запла-
нований Всесвітній саміт із проблем інфор-
маційного суспільства на дві частини: пер-
шу провели у Женеві у 2003 році, а другу – 
у Тунісі за два роки. Організатори були сві-
домі того, що склад учасників вирізнявся 
високою неоднорідністю – поряд із освітя-
нами і науковцями-гуманітаріями було ба-
гато фахівців з інформаційних технологій, 
організаторів дистанційної освіти й елек-
тронних баз даних, менеджерів і підпри-
ємців. За цих умов було непросто вироби-
ти спільну думку, забезпечивши одночасно 
наголос на гуманітарних питаннях, та спря-
мувати спільні зусилля на створення умов 
сталого розвитку і мирного співіснування.

У процесі підготовки до саміту з’явилося 
дев’ять видань ЮНЕСКО різного обсягу 
для інформування учасників і полегшення 
співпраці представників багатьох держав 
та різноманітних професій: 1) «Всесвітній 
саміт із проблем інформаційного суспіль-
ства»; 2) «ЮНЕСКО про інформаційне 
суспільство: основні документи й матеріа-
ли»; 3) «Формування та збереження куль-
турної спадщини в інформаційному сус-
пільстві»; 4) «Стан досліджень із проблем 
інформаційного суспільства»; 5) «Освіта в 
інформаційному суспільстві»; 6) «Гендерні 
проблеми в інформаційному суспільстві»; 
7) «Моніторинг інформаційного суспіль-
ства й суспільств знань: статистичні дані»; 
8) «Наука в інформаційному суспільстві»; 
9) «Культурна й мовна розмаїтість в інфор-
маційному суспільстві». Ще одне завдан-
ня цих публікацій – орієнтування на клю-
чові параметри нового суспільства та реко-
мендації щодо моніторингу світових і на-
ціональних процесів для успішного управ-
ління ними й досягнення бажаної суспіль-
ної мети.

Вже на цій стадії для експертів ЮНЕСКО 
став зрозумілим той факт, що словосполу-
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чення «інформаційне суспільство» є надто 
звуженим і малопридатним для відтворен-
ня головних рис суспільства майбутнього, 
яке визначатиметься новими виробничи-
ми процесами і широкими можливостями 
для формування спілок та об’єднань лю-
дей поза звичними локальними межами. 
Зміцнювалася думка запропонувати більш 
точну назву – «суспільство знань» чи 
«знаннєвий соціум» (Knowledge Society).

Але ці погляди мали ще визріти й кон-
солідуватися у широкій аудиторії. Тому на 
зібранні у Женеві було прийнято «Декла-
рацію принципів» з підзаголовком «По-
будова інформаційного суспільства – гло-
бальне завдання в новому тисячолітті» [3] 
(Документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R. 
12 грудня 2003 року). Вона містить необ-
хідні визначення і детальний перелік 11-
ти принципів побудови нового суспіль-
ства (головна відповідальність – на держа-
ві; забезпечення вільного доступу громадян 
до інформації тощо) [8, 555–565]. У Туні-
сі було підтверджено рішення, прийняті у 
Женеві [4], але у заключній постанові при-
ділено значно більшу увагу технічним пи-
танням і способам подолання так званої 
«цифрової нерівності» між різними части-
нами світу й окремими державами. Зробле-
ний наголос на тому, що Інтернет розвива-
ється дуже стрімко, тому слід на допоміж-
них зібраннях своєчасно коригувати по-
літику щодо глобальної Веб-мережі, роз-
глядати засоби подолання тих небажаних 
явищ, які постають разом з вільним досту-
пом до швидкісних ліній зв’язку [4].

2005 рік був особливим для ЮНЕС-
КО – виповнилося 60 років її існування 
та плідної діяльності. З цієї нагоди Роже-
Поль Друа видав об’ємну книжку [9], де ви-
світлив приклади гуманітарної діяльності 
ЮНЕСКО, акцій і виступів, спрямованих 
на поширення в освіті й вихованні прин-
ципів гуманізму (автор передмови – гене-
ральний директор К. Мацуурі).

Нове керівництво частково змінило ак-
центи у роботі на різних освітніх рівнях і 
сконцентрувало аналітичні ресурси на дослі-
дженні стану і тенденцій змін світової вищої 

освіти. Під час підготовки до світової конфе-
ренції 2009 року з вищої освіти було видано 
книжку «Тенденції у глобальній вищій осві-
ті: прокладаючи шлях академічній револю-
ції», створену колективом авторів під керів-
ництвом провідного експерта з вищої освіти 
Ф. Альтбаха [11]. Первинне уявлення про цю 
працю дають назви розділів: 1) «Глобаліза-
ція та інтернаціоналізація»; 2) «Доступ і рів-
ність»; 3) «Забезпечення якості і рамки ква-
ліфікацій»; 4) «Фінансування вищої освіти»; 
5) «Приватна вища освіта і приватизація»; 
6) «Централізм і криза в академічній профе-
сії»; 7) «Студентський досвід»; 8) «Викладан-
ня, навчання і контроль»; 9) «Інформаційно-
комунікаційні технології і дистанційна осві-
та»; 10) «Дослідження»; 11) «Зв’язок універ-
ситетів з індустрією»; 12) «Тенденції з май-
бутнього».

Не забуваючи про постійне збільшен-
ня студентських контингентів на всіх кон-
тинентах та в усіх державах (Україна, як і 
інші держави Східної Європи, належить до 
місць найбільшого зростання вищої школи), 
Ф. Альтбах особливо наголошує на тому, що 
збереглася соціальна нерівність у досту-
пі до вищої освіти, а відсоток витрат родин 
на оплату навчання дітей зріс до рівня 60 % 
середнього значення ВВП, що припадає на 
одну особу. Він вважає, що «круглу» циф-
ру – 150 млн студентів закладів 4–6 рівнів 
МСКО–97 було перевищено ще у 2007 році. 
Навчаються 26 % відповідної вікової групи. 
Але є чимало держав, де показник ще мен-
ший – 5 % (Субсахарська Африка), водно-
час не бракує й тих, де він понад 60 %.

Загальна кількість студентів-іноземців 
упритул наблизилася до позначки 3 млн 
осіб, формуючись двома великими пото-
ками: 1) з країн Сходу і Півдня у заклади 
Європи і Північної Америки; 2) програми 
обмінів студентами між учасниками регі-
ональних об’єднань, насамперед Європей-
ського Союзу. Для мобільних студентів ха-
рактерна вища соціальна нерівність, адже 
часто це представники найбагатшого про-
шарку у рідній державі, спроможного за-
платити за навчання у Швейцарії чи Вели-
кій Британії.
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Залишається проблемою якість навчан-
ня, адже до традиційної групи найздібні-
ших студентів додається дедалі більше тих, 
хто має посередні здібності й не надто ви-
соке бажання працювати багато годин що-
дня. У цій ситуації суттєву роль відігра-
ють культурні відмінності та різне ставлен-
ня до праці. Для вищої освіти всієї планети 
характерною є дедалі виразніша орієнтація 
на практичне навчання, на набуття безпосе-
редніх навичок виконувати певні функції не 
лише на батьківщині, а й деінде (цьому дуже 
сприяють перетворення англійської мови на 
міжнародну і зростання ролі комп’ютерів у 
діяльності майже всіх працівників).

Значного зовнішнього тиску зазнають 
академічні професії. Водночас, за умов бра-
ку державних та інших ресурсів і безпри-
кладного зростання студентських контин-
гентів, викладачам ВНЗ дедалі важче забез-
печувати себе і родини. У більшості дослі-
джених країн їм поки-що це вдається, але 
минулі привілеї втрачені й професура дуже 
рідко має прибутки, які б перевищували се-
редні заробітки у промисловому секторі чи 
дрібному приватному бізнесі [11, 15].

Інтернет створив нові можливості для 
навчання тієї частини населення, яка без 
нього не могла б набувати новітніх знань. 
Нині цей засіб лише частково подолав не-
гативні наслідки географічних нерівностей, 
але у майбутньому поєднання супутнико-
вих мереж із дешевшими й досконалішими 
комп’ютерами дасть можливість навчатися 
навіть у нетрях Африки чи Амазонії.

Залишається неподоланою проблемою 
поєднання в університетах навчання і на-
укових досліджень. У тих країнах третього 
світу, які прогресували найшвидше – Пів-
денна Корея, Китай, Індія, Бразилія – об-
рано політику концентрованої підтримки 
науки не в усіх ВНЗ, а тільки у провідних 
закладах. Заслуговують на особливу ува-
гу заключні висновки Ф. Альтбаха і його 
колег: «Ми переконані в тому, що закла-
ди вищої освіти є головними у всьому сві-
ті, в необхідності сильних закладів після-
середньої освіти, щоб підтримати економі-
ку знань, а також забезпечити знання, не-

обхідні для соціальної мобільності й еконо-
мічного прогресу, потрібного суспільствам 
Земної кулі.

Роль вищої освіти як блага суспільства 
залишається фундаментально важливою, 
і її слід підтримати. Ми наголошуємо на 
цьому, тому що цей аспект вищої освіти мо-
жуть легко знехтувати у гонитві за прибут-
ком і престижем.

Численні й різноманітні обов’язки вищої 
освіти є ключем до добробуту сучасного сус-
пільства, але ця розширена роль додає зна-
чної складності й багато нових викликів. Ро-
зуміння ширшої ролі вищої освіти у глобалі-
зованому світі є першим кроком до того, щоб 
конструктивно дати раду проблемам, які не-
минуче замаячать на горизонті. Надзвичай-
ною проблемою є також нерівний розподіл 
людського капіталу і фондів, що дасть змогу 
деяким країнам скористатися новими мож-
ливостями, тоді як інші країни ризикують і 
надалі котитися назад» [11, 21].

Тут справедливо зауважено, що для ста-
більності соціуму і забезпечення цивілі-
зованого рівня справедливості (а саме це 
дуже впливає на духовність і суспільну мо-
раль) критично важливими є відмова від 
перетворення виховання, навчання й отри-
мання професії на товар, відмова від орієн-
тації мережі ВНЗ на якомога вищий при-
буток. Це застереження стосується також 
України, де засадам нашої гуманності за-
грожує заміна звичного всім «навчання у 
середній чи вищій школі» словосполучен-
ням «отримання освітніх послуг».

Та ще цікавіші події сталися в діяльності 
ЮНЕСКО в останні роки: вперше у своїй іс-
торії вона сконцентрувала увагу не на «осві-
ті», а на «науці». Серед причин цього – зрос-
тання уваги ЄС до точних наук, інтенсифі-
кація Лісабонського проекту, спрямування 
Болонського процесу на масову підготовку 
кандидатів наук (PhD), обрання керівником 
ЮНЕСКО громадянки Болгарії І. Бокової. 
За її ініціативою у рамках європейських 
проектів руху до Нового Відродження у 2010 
році відбувся перший в історії світовий саміт, 
присвячений станові й тенденціям розвитку 
точних та інших наук у світі. Було створено 
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й оприлюднено велику працю, яка містить 
опис наукових досягнень у 20-ти провідних 
країнах – лідерах з досліджень у світі [13].

Висновки. Слід наголосити, що за су-
часних умов гуманізацію суспільства і його 
освітньої системи не можна редукувати до 
гіперболізації гуманітарних дисциплін і су-
проводжувати її зниженням відсотка часу, 
який у системі середньої і вищої освіти 
спрямовується на вивчення дітьми й мо-
лоддю точних наук. ЮНЕСКО виступає за 

концентрацію ресурсів у зонах можливого 
створення надвисоких технологій з одно-
часним підвищенням освіченості й вироб-
ничого потенціалу всього населення.

Сподіваймося на те, що українські тен-
денції останніх років, які полягали у змен-
шенні наукового потенціалу і втраті харак-
терних для минулого провідних світових 
позицій, невдовзі залишаться у минулому, а 
наш освітньо-науковий комплекс модерні-
зуватиметься до показників ХХІ століття.
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истема вищої освіти США 
спрямована на підготовку фа-
хівців до реалізації основних 
завдань соціального, еконо-
мічного та культурного роз-
витку країни. Однією з важ-

ливих умов виконання цих завдань є під-
вищення якості навчального процесу, зо-
крема викладання навчальних дисциплін 
та оцінювання педагогічної компетентнос-
ті викладачів у вищих навчальних закладах 
США на основі тестування.

Л. Ф. Джекобз (Jacobs L. F.), Дж. С. Хай-
мен (Hy�an J. S.), Ф. І. Фіч (Fich F. I.), 
К. Дж. Мітчел (Mitchell K. J.), Д. З. Робіт-
сон (Robitson D. Z.), Б. С. Плак (Plake B. 
S.), К. Т. Кновлес (Knowles K. T.) та інші у 
своїх наукових працях досліджують про-
блеми тестування педагогічної компетент-
ності викладачів, різновидів тестів та ген-
дерного підходу до діагностування.

Мета статті – проаналізувати види тес-
тування педагогічної компетентності ви-
кладачів США, розглянути науковість тес-
тів, висвітлити три форми валідності, роз-
крити сутність гендерного підходу до оці-
нювання педагогічної компетентності ви-
кладачів.

Для діагностування різних аспектів ді-
яльності педагогів, зокрема педагогічної 
компетентності, використовуються різні 
тести. Кожен штат має свої тести оціню-
вання педагогічної компетентності викла-
дачів і самостійно визначає прохідні бали 
на обіймання викладацьких посад. Такі 

УДК 378.011.3–057.175(73)

тестувАннЯ 
ПедАГоГІчної 
комПетентностІ 
викЛАдАчІв сшА

Ірина ЗвАрич

У статті проаналізовано види 
тестування педагогічної компе-

тентності викладачів США, роз-
глянуто науковість тестів, висвіт-
лено три форми валідності, виявле-
но показники, які впливають на ва-

лідність та надійність педагогіч-
ного тестування: контекстуальні, 

вхідних ресурсів, процесу та резуль-
татів; розкрито сутність гендер-

ного підходу до оцінювання педа-
гогічної компетентності педагогів; 
з’ясовано доцільність використан-
ня тестів оцінювання педагогічної 

компетентності. 

Ключові слова: тестування, види 
тестів, валідність, науковість, гендерний 
підхід, оцінювання, педагогічна компе-
тентність, викладачі, рейтинг, вищий на-
вчальний заклад.
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тести широко використовуються для ви-
значення якісного рівня знань педагогів з 
читання, писемності, математики, дидакти-
ки, педагогіки, психології, конкретної на-
вчальної дисципліни.

Розробниками тестових завдань з оці-
нювання педагогічної компетентності ви-
кладачів США є ETS – служба тестуван-
ня освіти (Educational Testing Service), що 
розпочала свою діяльність на базі Прін-
стонського університету США (University 
of Princeton) та NES – система розваг Нін-
тендо (Nintendo Entertain�ent Syste�).

ETS – це незалежна і некомерційна ор-
ганізація, яка досліджує і розробляє оцін-
ні засоби у сфері освіти, досліджує систему 
освіти, політику навчання, пропонує кон-
салтингові послуги, що стосуються заходів 
освіти. ETS щороку здійснює оцінювання 
понад п’ятдесяти мільйонів тестів з мови, 
включно з такими, як TOEFL, TOEIC та 
ін., у дев’ятистах базах. Окрім того, ETS по-
стійно здійснює аналітичну роботу у сфері 
освіти для поліпшення наявних її послуг та 
розвитку інноваційних.

Система NES була виготовлена ком-
панією «Нінтендо» у 1988 році і спочатку 
призначалася для машинного тестування 
розваг і відомих японських іграшок, а зго-
дом її стали використовувати в обслугову-
ванні магазинів і для тестування педагогіч-
ної компетентності викладачів.

ETS є розробником тестів з оцінюван-
ня базових навичок, якісного рівня знань 
з навчальної дисципліни і професійнос-
ті викладачів, педагогічної компетентнос-
ті та компетентності з навчального предме-
та. NES базується на розробці тестів з оці-
нювання педагогічної компетентності та 
комунікативних навичок педагогів, їхньої 
здатності добре слухати, читати і писати.

Тестові завдання можуть бути різними – 
багатовибірковими (�ulti�le-choice), зі 
сконструйованою відповіддю (constructed-
res�onse), на дослідження випадків (case 
study exercise), портфоліо (�ortfolio). 
У США існує понад 500 різних тестів для 
перевірки загальних знань з навчального 
предмета, але для визначення базових на-

вичок використовують лише 40, для оці-
нювання загальної компетентності – 5; діа-
гностування педагогічної компетентності з 
навчального предмета – 6. Усі вони розро-
блені ETS – серія «Праксіс ІІ» (Praxis II) 
і містять тести з біології, іноземної мови, 
математики, фізики, соціальних наук та іс-
панської мови.

У процесі перевірки базових навичок і 
загальної компетентності використовують 
тести від різних розробників, зокрема – 
126 ETS тестів із конкретних предметів, що 
охоплює понад 50 різних предметних галу-
зей (серія «Праксіс II»), і майже 360 NES 
тестів. Розробники тестів ETS намагають-
ся внести зміни до тестових завдань із серії 
«Праксіс II», щоб охопити більше завдань з 
педагогіки і привести їх у відповідність до 
стандартів.

Тестування педагогічної компетентнос-
ті викладачів стимулює їх до розширення 
світогляду та знань, які розкривають їхню 
всебічну обізнаність та ґрунтовні знан-
ня з навчального предмета. Успішне вико-
нання тестів на визначення педагогічної 
ком петентності викладачів надає їм право 
отримати ліцензію на викладання у вищих 
навчальних закладах. Від наявності ліцен-
зії та результатів тестів з педагогічної ком-
петентності викладачів залежить рішення 
адміністрації ВНЗ у 42-х штатах. У 28 шта-
тах використовують тести з першої части-
ни серії «Праксіс I» (Praxis I) на визначен-
ня базових навичок з математики, читання, 
письма. У 28 штатах використовують тести 
з оцінювання педагогічної компетентності 
викладачів, із них у 14 – на визначення пе-
дагогічної компетентності викладачів із гу-
манітарних наук. Застосовують тести і для 
визначення якісного рівня знань виклада-
чів з історії та соціальних наук. Тести серії 
«Праксіс II» складаються із трьох частин і 
призначені для оцінювання загальної і про-
фесійної компетентності та комунікацій-
них навичок.

Наявність результатів педагогічного тес-
тування із загальних знань з навчального 
предмета та початкової ліцензії, яка надає 
право викладати навчальну дисципліну від 
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2 до 5 років, вимагаються у 31 штаті; додат-
ковий атестат підвищеного рівня знань – у 
13 штатах; результати тестування із педа-
гогічної компетентності викладачів із на-
вчальної дисципліни – у 7 штатах.

Слід зазначити, що у США розрізня-
ють тести з оцінювання педагогічної компе-
тентності викладачів та педагогічної ком-
петентності з навчальної дисципліни.

Тести з оцінювання педагогічної компе-
тентності викладачів використовують-
ся для визначення педагогічної освіченос-
ті, знання методики планування навчаль-
ного процесу, вміння оцінювати результати 
досягнень студентів, уміння керувати на-
вчальним процесом.

Тести з оцінювання педагогічної компе-
тентності викладачів із навчальної дис-
ципліни застосовуються для визначення 
якісного рівня знань педагогів із навчаль-
ного предмета, методики його викладан-
ня та діагностування якісного рівня знань 
студентів.

У процесі оцінювання педагогічної ком-
петентності викладачів необхідно фіксува-
ти її показники для надійного вимірюван-
ня. Оскільки педагогічну компетентність 
слід вимірювати, незважаючи на постійну 
розбіжність показників, варто розглянути 
такі поняття, як валідність і надійність пе-
дагогічного тестування. Розробники стан-
дартів педагогічної компетентності викла-
дачів США розглядають валідність і надій-
ність як основні вимоги, за якими визнача-
ють адекватність вимірювання. Слід зазна-
чити, що результати досліджень з оціню-
вання педагогічної компетентності викла-
дачів будуть неточними, незалежно від зі-
браних даних та її інтерпретації, якщо не 
враховувати валідність і надійність тесту-
вання у процесі діагностування.

Доцільно виокремити показники, які 
впливають на валідність і надійність тес-
тування педагогічної компетентності ви-
кладачів: контекстуальні, вхідних ресур-
сів, процесу та результатів. До контексту-
альних показників належать демографічні, 
соціальні та економічні чинники; до показ-
ників вхідних ресурсів – фінансування осві-

ти й педагогічні можливості викладачів; 
до показників процесу – кількість викла-
дачів, які беруть участь в оцінюванні пе-
дагогічної компетентності; ухвалення рі-
шень щодо визначення рівня педагогічної 
компетентності педагогів; затвердження 
програми для діагностування педагогічної 
компетентності наставників. За допомогою 
цих показників можна виміряти педагогіч-
ну компетентність і підрахувати кількісні 
показники. Проте слід зауважити – ухва-
лення рішень щодо визначення рівня пе-
дагогічної компетентності викладачів має 
не лише кількісні показники вимірюван-
ня, а й характеристики якісні, які висвіт-
люють рівень знань, умінь, навичок. Досяг-
нення високих результатів в оцінюванні пе-
дагогічної компетентності викладачів пев-
ною мірою залежить від якісних показни-
ків. Отже, складати тести оцінювання пе-
дагогічної компетентності викладачів тре-
ба так, щоб більшість кількісних показни-
ків характеризувала якісний рівень знань, 
умінь, навичок педагогів. До показників ре-
зультатів оцінювання педагогічної компе-
тентності викладачів належать досягнення 
з навчальної дисципліни та методики її ви-
кладання, кількість педагогів із науковим 
ступенем, невідповідність між рівнем осві-
ти та заробітком, відсоток безробітних та 
залучення педагогів до праці.

Валідність наведених показників вимі-
рювання з оцінювання педагогічної ком-
петентності викладачів у конкретній си-
туації передбачає його використання за 
призначенням і характеризує значущість, 
корисність та відповідність результатів. 
Отже, якщо тест із оцінювання педагогіч-
ної компетентності викладачів не є відпо-
відним, значущим чи корисним, тоді зро-
блені на його підставі висновки виклика-
тимуть сумнів або матимуть значні похиб-
ки. У тестології розрізняють три форми 
валідності: змістову, за конструктом та 
критерійну.

Змістова валідність посідає чільне міс-
це у вимірюваннях педагогічної компе-
тентності викладачів. Вона належить до 
суб’єктивних чинників через перевірку тес-
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тових завдань і запитань, проте тести на ви-
значення педагогічної компетентності міс-
тять теми із навчального матеріалу, набу-
тих навичок та уміння керувати навчаль-
ним процесом.

Укладачі тестів, розробляючи їх, особли-
ву увагу звертають на специфіку тесту, щоб 
формулювати відповідні завдання і запи-
тання. Якщо тест передбачається для оці-
нювання педагогічної компетентності з на-
вчальної дисципліни, тоді його запитання 
і завдання складаються відповідно до ви-
значення ґрунтовних знань із навчально-
го предмета. Після укладання такого тесту 
запрошуються фахівці з навчальної дисци-
пліни, щоб перевірити тестовий матеріал з 
урахуванням специфіки навчального пред-
мета. Таку перевірку називають обґрун-
туванням змісту тестування педагогічної 
компетентності викладачів, що становить 
цінність і значущість у визначенні змісто-
вої валідності. Високопрофесійні упоряд-
ники тестів та укладачі завдань доскона-
ло формулюють їх відповідно до специфі-
ки навчальної дисципліни, але під час ви-
конання може виникати багато запитань. 
Якщо тест на визначення педагогічної ком-
петентності з навчальної дисципліни упо-
рядковано складною професійною мовою, 
то результати його виконання можуть свід-
чити про вміння розуміти прочитане, а не 
про визначення педагогічної компетент-
ності з навчальної дисципліни.

Із цієї причини упорядники тестів нама-
гаються складати їх доступною і зрозумі-
лою мовою, щоб педагоги змогли відпові-
сти на поставлені запитання і виконати за-
пропоновані завдання з навчальної дисци-
пліни, якщо вони мають відповідні знання 
і навички, а не покладаються на свою інтуї-
цію. Всім зрозумілий такий підхід до скла-
дання тестів, але у практичній діяльності 
його дуже важко реалізувати тому, що існує 
розбіжність між знанням теоретичного ма-
теріалу і набутими практичними навичка-
ми. Часто теоретичні знання недосконало 
виявляються у практичній діяльності і на-
впаки, набуті знання, уміння, навички важ-
ко пояснити теоретично.

Вимірюючи змістову валідність тесту-
вання педагогічної компетентності викла-
дачів із навчальної дисципліни, необхідно 
ретельно перевірити тестові завдання від-
повідно до спеціалізації навчального пред-
мета й критеріїв його адекватності у проце-
сі діагностування. Для кількісного вимірю-
вання змістової валідності розглянемо такі 
критерії: відповідність тесту програмі з на-
вчальної дисципліни, стандартам опану-
вання навчальною дисципліною, вмінням ви-
кладати навчальний предмет.

Відповідність тесту програмі з навчаль-
ної дисципліни – це рівень охоплення на-
вчального матеріалу у сформованих тесто-
вих завданнях із навчального предмета.

Відповідність тесту стандартам опа-
нування навчальної дисципліни визначає рі-
вень відповідності тестових завдань до ви-
мог опанування викладачем ґрунтовних 
знань із навчальної дисципліни.

Відповідність тесту вмінню викладати 
навчальний предмет виявляє рівень умінь 
викладати навчальну дисципліну та здій-
снювати оцінювання якісного рівня знань 
студентів.

Зазначені критерії для кількісного визна-
чення змістової валідності – це суб’єктивна 
категорія, яка передбачає перевірку кожно-
го тестового запитання та завдання з ура-
хуванням спеціалізації навчальної дисци-
пліни і специфіки упорядкування тесту. Ці 
критерії допоможуть освітянам осмислити 
вимірювання змістової валідності. Проте 
вони не можуть бути стабільними, оскіль-
ки з удосконаленням процесу навчан-
ня змінюються вимоги до викладання на-
вчальних предметів, що необхідно врахову-
вати під час складання тестів на визначен-
ня педагогічної компетентності з навчаль-
ної дисципліни.

Валідність за конструктом стосується 
і тестів на визначення педагогічної компе-
тентності, і тестів на визначення педагогіч-
ної компетентності з навчальної дисциплі-
ни. Її переважно використовують для ви-
значення індивідуальних вимірювань, за-
стосовуючи результати головних видів до-
сліджень: вивчення відмінностей між гру-
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пами студентів та співвідношення з інши-
ми тестами.

Дослідження відмінностей між група-
ми студентів передбачають порівняння 
отриманих результатів у процесі оціню-
вання якісного рівня знань із тими, що пе-
редбачалось отримати. Оскільки показни-
ки якісного рівня знань студентів певною 
мірою характеризують ставлення педаго-
га до викладання навчальної дисципліни та 
його педагогічну компетентність, варто при 
складанні тестів їх враховувати. Можна ви-
мірювати ставлення студентів до опануван-
ня навчальної дисципліни за затвердженою 
програмою і дослідити, чи змінюється їхнє 
ставлення до вивчення навчального пред-
мета, якщо змінити навчальну програму 
та запропонувати іншого педагога. Шкалу 
вимірювання ставлень можна застосовува-
ти до студентів, які мають неординарні по-
гляди і дотримуються різних позицій щодо 
тестування педагогічної компетентності 
викладачів.

Дослідження співвідношення з іншими 
тестами використовують, щоб з’ясувати, чи 
достатньо пов’язані запроваджені нові ви-
мірювання із попередніми тестами на ви-
значення педагогічної компетентності ви-
кладачів.

Критерійна валідність розкриває кри-
терії вимірювання педагогічних здібностей 
і умінь викладати навчальну дисципліну, 
рівень знань з навчального предмета. Ре-
зультати тестування педагогічних здібнос-
тей і вмінь викладати навчальну дисциплі-
ну свідчать про досягнення педагога у кон-
кретній ситуації. Ці результати можна вва-
жати критерієм вимірювання критерійної 
валідності. Отримані результати тестуван-
ня педагогічної компетентності зіставляє-
мо із критерієм валідності, отримуємо кое-
фіцієнт кореляції, який і є коефіцієнтом ва-
лідності.

Одна із основних проблем визначення 
критерійної валідності – це добір крите-
рію. Важливо, який критерій педагогічних 
досягнень викладача буде обрано для пе-
ревірки здібностей і вмінь викладати на-
вчальну дисципліну.

А. Тайджнман і Т. Н. Послтвейт зазнача-
ють, що існує чотири аспекти критерійного 
виміру, а саме: відповідність, неупередже-
ність, надійність, доступність [1, 157].

Відповідність критерійного виміру – це 
суб’єктивний аспект, оскільки він може 
визначатися залежно від статусу вищого 
навчального закладу, стандартів викладан-
ня навчальної дисципліни, вимог до рівня 
педагогічної компетентності. Зауважимо, 
що кожен штат визначає власні вимоги до 
рівня педагогічної компетентності викла-
дачів і має свої стандарти викладання на-
вчального предмета, тому і відповідність 
критерійного виміру суб’єктивна. Неупе-
редженість критерійного виміру полягає у 
тому, що він не повинен зазнавати впливу 
зовнішніх чинників, які можуть зробити 
вимірювання тенденційним. Надійність 
критерійного виміру полягає у його надій-
ності, точності і чіткості визначення педа-
гогічної компетентності викладачів. До-
ступність критерійного виміру містить у 
собі свій зміст [1, 157]. Проте доволі про-
блематично знайти такий критерійний ви-
мір, який би поєднував різні вимоги у ді-
агностуванні педагогічної компетентності 
викладачів.

Критерієм вимірювання здібностей і 
вмінь викладати навчальну дисципліну 
часто обирають середній бал отриманого 
сертифікату, що надає право працювати у 
вищому навчальному закладі. Проте і тут 
можлива певна неузгодженість, оскільки у 
США існує три системи стандартів, які ха-
рактеризують педагогічну компетентність 
викладачів.

Ф. І. Фіч (Fich F. I.) зазначає, що анонім-
не тестування педагогічної компетентнос-
ті викладачів широко використовується в 
університетах Північної Америки для під-
вищення заробітної плати викладачам і ви-
бору груп для викладання навчальної дис-
ципліни [2, 1]. Такі підходи до тестування 
стимулюють педагогів до якісного викла-
дання навчальної дисципліни та підвищен-
ня рівня професійності. Важливо кваліфі-
ковано скласти тест і розумно використати 
отримані результати.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 42012 97

В університеті Торонто (University of 
Toronto) було проведено тестування педа-
гогічної компетентності викладачів. Під-
готовлений тест із десяти запитань розда-
ли п’ятдесяти студентам чоловічої статі. 
Кожного студента забезпечили відеомате-
ріалами, що відображають педагогічну ді-
яльність та методи викладання навчальної 
дисципліни двох педагогів чоловічої і жіно-
чої статі, які дали згоду взяти участь у тес-
туванні. На кожному відео – лекції настав-
ників, де перший із них вихваляє сприй-
няття студентами навчального матеріалу та 
його опанування, а другий навпаки – кри-
тикує. У ході виконання тестових завдань 
студентів попросили визначити рейтинг 
викладачів.

Експерти вивчили результати тестуван-
ня педагогічної компетентності виклада-
чів і визначили її з такою мотивацією для 
педагогів-жінок: вона прекрасна, коли ви-
хваляє мене, але не компетентна, коли кри-
тикує. Така мотивація свідчить про те, що 
студенти звертають особливу увагу на вза-
ємини, які складаються у процесі навчан-
ня. Їм більше подобаються викладачі, які 
можуть без критики спонукати студентів 
до опанування ґрунтовних знань у проце-
сі навчання.

Серед студентських робіт, написаних у 
процесі діагностування, однакова кількість 
була із позитивними результатами щодо 
тестування педагогічної компетентності 
викладачів жіночої та чоловічої статі. Про-
те студенти-чоловіки оцінили негативно 
педагогічну компетентність переважно жі-
нок [2, 2].

Для того, щоб з’ясувати причину роз-
біжності позитивних і негативних ре-
зультатів викладачів чоловічої та жіно-
чої статі, провели другу частину експе-
рименту. П’ятдесяти студентам чоловічої 
статі, які не брали участі у першій части-
ні експерименту, роздали тестові завдан-
ня, виконані попередніми учасниками, 
із позначками рейтингу викладачів та 
балами з оцінювання педагогічної ком-
петентності. Кожному з учасників дру-
гої частини експерименту дали завдан-

ня внести поправки до виконання тесто-
вих завдань і знову здійснити тестуван-
ня. Результати такого тестування не за-
свідчили впливу гендерного підходу на 
процес діагностування педагогічної ком-
петентності викладачів.

Для того, щоб дізнатися, чи впливає 
гендерний підхід на тестування педаго-
гічної компетентності викладачів, І. Ка-
шак (Kaschak I.) провела експеримент на 
прихильність студентів-жінок до викла-
дачів жіночої статі, а студентів-чоловіків 
до педагогів-чоловіків. Участь у тако-
му експерименті взяли п’ятдесят сту-
дентів: 25 – чоловічої статі і 25 – жіно-
чої. Учасникам тестування дали завдан-
ня – визначити рейтинг педагогів. Сту-
дентам роздали однакові тестові завдан-
ня, опис методів, за якими працюють ви-
кладачі, звертаючи особливу увагу на 
гендерний підхід. У ході експеримен-
ту з’ясувалося, що гендерний підхід не 
вплинув на рейтинг педагогічної компе-
тентності. Педагогічну компетентність 
професора-чоловіка було оцінено на 
основі тестових запитань та відеомате-
ріалів, проте студенти-хлопці визначили 
педагогічну компетентність професорів-
жінок нижчою від компетентності чоло-
віків [3, 236].

Отже, гендерний підхід не варто брати 
за основу у процесі тестування педагогічної 
компетентності викладачів тому, що існу-
ють вищі навчальні заклади, де серед сту-
дентів переважає певна стать. Наприклад, 
у військових вищих навчальних закладах 
переважно навчаються курсанти-чоловіки, 
а у вищій школі кулінарного або лінгвіс-
тичного напрямів – студенти-жінки. Тож 
результати тестування педагогічної ком-
петентності лише до певної міри залежать 
від кількості студентів чоловічої чи жіно-
чої статі.

До чинників, що можуть вплинути на 
тестування педагогічної компетентності 
викладачів, належать і конфліктні ситуа-
ції між ними та студентами, що виникають 
у процесі навчання. Відповідаючи на тес-
тові запитання, студенти можуть пригада-
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ти одну із таких ситуацій і виявити влас-
не ставлення до викладача та суб’єктивізм 
у процесі діагностування. Враховуючи те, 
що думка кожного учасника тестування є 
суб’єктивною, необхідно брати до уваги 
інші значущі показники, які висвітлюють 
якість педагогічної діяльності. До якісних 
показників оцінювання педагогічної ком-
петентності викладачів належать: ґрунтов-
ні знання з навчальної дисципліни, що ви-
кладається у вищому навчальному закла-
ді; здатність передати свої знання, нави-
чки, досвід студентам; спроможність про-
водити й індивідуальні, і групові заняття, 
приділяючи увагу загальному розвиткові 
вихованців; уміння кваліфіковано оціню-
вати якісний рівень знань студентів; спро-
можність відповідати за керування проце-
сом навчання і контролювати його; уміння 
і здатність визначати освітні цілі навчаль-
них програм, аналізувати і вдосконалюва-
ти їх мірою виробничої необхідності та за-
питами держави; здатність осмислювати 
свою педагогічну діяльність і навчатися на 
основі свого досвіду та сприяти співпраці 
з іншими висококваліфікованими фахів-
цями. Враховуючи такі показники у про-
цесі діагностування, можна виміряти пе-
дагогічну компетентність викладачів і ви-
значити її якісний рівень.

І. Неас (Neath I.) зауважує, що студен-
ти старших курсів поблажливо ставляться 
до викладачів і їхньої педагогічної діяль-
ності, тому у процесі діагностування вони 
певною мірою підвищують бали за тесту-
вання педагогічної компетентності настав-
ників. Студенти молодших курсів більш 
вимогливі до педагогів, тому вони оціню-
ють їхню педагогічну компетентність су-
воріше за старшокурсників [5, 1365]. У ви-
щих навчальних закладах США більшість 
студентів-старшокурсників індивідуально 
обирають навчальні курси, які б вони хоті-
ли далі досконало вивчати. Студенти від-
відують лекції кваліфікованих і професій-
них педагогів, чиї методи навчання і ви-
кладання їм уже знайомі, тому у проце-
сі тестування педагогічної компетентнос-
ті викладачів у них менше зауважень і по-

бажань. Студенти молодших курсів роз-
починають вивчати навчальні предмети і 
знайомитись із науково-педагогічними 
працівниками, звикати до вимог настав-
ників та розпорядку вищого навчального 
закладу, тому вони суворіше ставляться до 
процесу тестування педагогічної компе-
тентності викладачів і визначення рейтин-
гу педагогів.

У США результати тестування педа-
гогічної компетентності викладачів над-
силаються до Національної ради дослі-
джень, зокрема і на факультет універ-
ситету МакМастер у Канаді (McMaster 
University), щоб обґрунтувати й досліди-
ти об’єктивність оцінювання педагогічної 
діяльності наставників, надати студен-
там вищих навчальних закладів відомос-
ті щодо визначення педагогічної компе-
тентності педагогів і відповідні характе-
ристики навчальних курсів, що пропону-
ються для ґрунтовного опанування. Абі-
турієнти, які вступають до університетів 
США, постійно цікавляться результатами 
рейтингу викладачів, відгуками студен-
тів про їхню педагогічну компетентність 
й особливу увагу звертають на позначки 
біля прізвищ педагогів на веб-сторінках 
Інтернету тому, що вони іноді можуть на-
дати більше інформації, аніж офіційний 
сайт. Студенти, які обирають навчаль-
ні курси для поглибленого вивчення на-
вчальної дисципліни, також цікавляться 
інформацією з оцінювання педагогічної 
компетентності викладачів.

У процесі вивчення означеної пробле-
ми ми дійшли таких висновків. Під час ді-
агностування педагогічної компетентнос-
ті викладачів бажано використовувати ва-
лідність тестування як головний крите-
рій виміру, оскільки невалідні виміри мо-
жуть містити і необ’єктивну інформацію. 
У США на основі результатів оцінюван-
ня педагогічної компетентності виклада-
чів, зокрема тестування педагогічної ком-
петентності педагогів із навчальної дисци-
пліни, відбувається ліцензування викла-
дання навчального предмета, що є гаранті-
єю їхньої компетентності.
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До оцінювання педагогічної компе-
тентності викладачів висувають по-
силені вимоги і суспільство та вищий 
навчальний заклад, і студенти та їхні 

батьки. І завжди підкреслюється, що 
викладач має ґрунтовно знати навчаль-
ну дисципліну і вміти професійно її ви-
кладати.
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к зазначається у щорічному 
посланні Президента Украї-
ни до Верховної Ради Украї-
ни, «…система генерації та пе-
редання знань за останні деся-
тиліття кардинально змінила-

ся, а їх обсяг багаторазово зріс. Нині щоріч-
но оновлюється близько 5 % теоретичних і 
20 % професійних знань. Такий стан справ 
вимагає розвитку системи освіти протягом 
життя, де базова освіта періодично має до-
повнюватися програмами додаткової осві-
ти і організується не як кінцева, завершена, 
а лише як основа, фундамент, що доповню-
ється іншими програмами» [6].

Останнім часом навчання впродовж 
життя стало ключовим елементом у ви-
значенні Європейським Союзом страте-
гій щодо формування найбільш конкурен-
тоспроможного і динамічного суспільства, 
що базується на знаннях. Ці стратегії отри-
мали назву Лісабонських, оскільки вони 
розглядалися і дістали схвалення на Ліса-
бонському засіданні Ради Міністрів ЄС у 
березні 2000 року [1]. Європейська Комісія 
об’єднала різні освітні й навчальні ініціа-
тиви у цілісну Програму навчання протя-
гом життя (Lifelong Learning Progra��e). 
Ця програма прийшла на зміну програмам 
професійного та дистанційного навчання, 
які існували до 2006 року.

Навчання протягом життя передбачає 
зростання інвестицій у людей і знання; на-
буття основних навичок, включно з цифро-
вою грамотністю, і розширення можливос-
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тей для інноваційної, більш гнучкої фор-
ми навчання. Мета полягає в тому, щоб за-
безпечити людей будь-якого віку рівним і 
відкритим доступом до якісного навчання. 
Навчання протягом життя охоплює все ці-
леспрямоване навчання, формальне чи не-
формальне, з метою розширення знань, по-
ліпшення навичок і компетентності.

Рада Європи затвердила навчання про-
тягом життя як один із основних компо-
нентів європейської соціальної моделі. 
Таке навчання не обмежується лише сфе-
рою освіти; воно також є критичним факто-
ром у сферах зайнятості й соціального за-
безпечення, економічного зростання і кон-
курентоспроможності.

Керівні принципи політики розвитку 
навчання протягом життя були визначе-
ні Європейською стратегією зайнятості 
(Euro�ean e��loy�ent strategy), що була 
погоджена 22 липня 2003 р. Ці керівні 
принципи закликають країни ЄС звернути 
увагу на дефіцит робочої сили з відповід-
ними навичками і заохочують їх до засто-
сування всебічних стратегій навчання про-
тягом життя, щоб озброїти громадян на-
вичками, необхідними в сучасній економі-
ці. Керівні принципи визначають необхід-
ність збільшення інвестицій у людські ре-
сурси, особливо через навчання дорослих 
на підприємствах.

Сама ідея безперервної освіти була вислов-
лена і зафіксована в документах ЮНЕСКО у 
60–70 роках ХХ століття, проте її витоки можна 
знайти у давніх філософів – Конфуція, Сокра-
та, Арістотеля, Платона. Вагомий внесок у роз-
виток теоретичних засад без перервної освіти 
зробили П. Ленгранд, Ж. Жерар. А.Турен, 
Ф. Янушкевич, Р. Даве, Ж. Делор,  Б. Сай-
мон, А. Гартунга, Ф. Джессап, М. Кареллі, 
Дж. Кидд, Ф. Кумбс та інші. Значних масш-
табів ідеї безперервної освіти набули в дослі-
дженнях з андрагогіки у США (М. Ноулз, 
Р. М. Сміт), Великій Британії (П. Джарвіс), 
Німеччині (Ф. Пеггелер), Польщі (І. Дзєж-
говська, Л. Тургос, І. Вільш), Бельгії, Швей-
царії, Угорщині та Росії.

Зокрема, у Польщі з 1946 р. в Ягелонсько-
му університеті (м. Краків) діє кафедра про-

світи і культури дорослих, заснована педаго-
гом М. Семенським та психологом В. Хенрі-
ком, та дослідницький підрозділ суспільної 
педагогіки і андрагогіки Педагогічного ін-
ституту цього університету [4, 22].

Серед вітчизняних авторів, які досліджу-
ють питання розвитку системи безперерв-
ної освіти, можна назвати таких: Д. Дзвін-
чук, В. Журавський, О. Кашуба, К. Коваль-
ська, Н. Москаленко, В. Пахомов, О. Тягу-
шева та інші.

Конкретизація ідеї освіти дорослих з ура-
хуванням індивідуальних особливостей на-
лежить Дж. Д’юї та Е. Ліндеману, які вислов-
лювали думки щодо необхідності навчання 
дорослих з опертям на їхній досвід і спрямо-
ваністю на досягнення практичних цілей.

За даними ЮНЕСКО, існує близько 
20 термінів, які стосуються поняття безпе-
рервної освіти, а загалом їх налічується в лі-
тературі до 30 [8, 13]. Серед них такі, як: до-
вічна освіта; освіта, що продовжується; пер-
манентна освіта; освіта, що поновлюється; 
освіта дорослих; подальше навчання; після-
дипломне навчання; компенсаторне навчан-
ня та ін. У міжнародному тлумачному слов-
нику наведено близько 10 означень безпе-
рервної освіти. У різних країнах вживають 
різні терміни: у США це «довічна освіта», 
в Англії – «освіта, що триває», у Швеції – 
«освіта, що поновлюється» тощо.

Згідно з матеріалами ЮНЕСКО, пріо-
ритетне завдання навчання дорослих – за-
безпечити людину комплексом знань та 
вмінь, необхідних для активної творчос-
ті та діяльності в сучасному динамічному 
житті. У наш час склався комплекс погля-
дів на роль науки про дорослих у досягнен-
ні прогресу особистості.

Суб’єкт навчання, щоб не відставати від 
інших, не дискваліфікуватися, повинен за-
йматися самоосвітою і з певною періодичніс-
тю навчатись на курсах перепідготовки, й на-
віть опановувати нові професії. У деяких роз-
винених країнах, наприклад у США, до цьо-
го процесу залучають і навіть матеріально за-
охочують пенсіонерів. Це сприяє продовжен-
ню тривалості життя, збільшенню активного 
віку людини. У суспільстві, яке базується на 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 2012102

міцному фундаменті знань, вища освіта посі-
дає пріоритетне місце, а люди, які мають най-
новіші знання, здатні застосувати їх на прак-
тиці й творити нові, складають його інтелек-
туальну еліту. Постіндустріальному суспіль-
ству відповідає економіка знань, де не речі, не 
рухоме чи нерухоме майно і не природні ро-
довища, зокрема енергетичні ресурси, є голо-
вним багатством суспільства, а інформація й 
інтелект. У цьому суспільстві пріоритетними 
є духовні цінності, що їх створюють люди, які 
працюють у сфері науки і освіти, тобто нау-
кова, гуманітарна, освітня еліта [5].

Розглядаючи важливість освіти дорос-
лих для соціально-економічних перетво-
рень, слід зазначити, що вона є одним із ва-
гомих чинників економічного і соціально-
культурного прогресу [3]. Вся історія ста-
новлення і розвитку навчання людини як 
самостійної сфери її діяльності свідчить на 
користь тези про те, що навчання має бути 
безперервним і адаптивним [10].

Потреба у безперервному поновленні 
професійних знань та актуалізації їх на про-
дуктивному етапі людського життя зумов-
лена темпами науково-технічного прогресу, 
переходом до інформаційного етапу розвит-
ку суспільства, широким застосуванням ін-
новаційних технологій. Аналіз досліджень 
із проблем безперервної освіти й дистанцій-

ного навчання, а також освіти для дорослих 
дав змогу виявити особливості безперерв-
ного навчання і визначити перелік вимог до 
систем безперервного навчання.

За деякими оцінками, середньорічний 
темп приросту нових знань складає 4–6 %. 
Це означає, що близько 50 % професійних 
знань фахівець має набути після завершен-
ня навчання. Обсяг часу, необхідного для 
поновлення професійних знань фахівців 
із вищою освітою, складає 28 % від загаль-
ного обсягу часу, який має працівник про-
тягом усього працездатного періоду. Без-
перервна освіта стає важливим чинником 
конкурентоспроможності фахівця на рин-
ку праці [9].

Безперервна освіта орієнтується на постій-
не вдосконалення і цілісний розвиток люди-
ни як особистості протягом усього її життя та 
на підвищення можливостей її трудової і со-
ціальної адаптації у світі, що так швидко змі-
нюється. Роботодавці дедалі більше керу-
ються принципом: «Люди – найвища техно-
логія і найцінніший капітал». Тому для сис-
теми безперервної освіти необхідно передба-
чити можливість подати курси з різних галу-
зей знань, що забезпечить різнобічне навчан-
ня. Особливості безперервного навчання та 
відображення їх у системі безперервного на-
вчання подано в таблиці 1 [2].

Таблиця 1 
Особливості безперервного навчання та відображення їх у системі 

безперервного навчання 
№ п/п Особливість 

безперервного 
навчання

Пояснення Відображення в системі безперервного 
навчання

1 Актуальність і 
релевантність 
навчання

Відповідність змісту освіти розвиткові 
суспільства і технологій, сучасним 
потребам ринку праці. Навчання має 
відповідати завданням з опанування 
нових технологій на виробництві, 
з удосконалення професійної 
діяльності робітників, з підготовки й 
перекваліфікації кадрів. Необхідністю 
стає зв’язок навчання з посадовими 
обов’язками.
На рівні учня навчання має відповідати 
його потребам, цілям, посаді, 
безпосередньо допомагати виконувати 
професійну діяльність

Системи безперервного навчання мають 
охоплювати обсяг інформації, що постійно 
зростає, так званий «інформаційний вибух».

Актуальність навчального контенту, зручні 
методи оновлення і супроводу контенту.

Моделювання кадрових і виробничих 
завдань, моделювання компетенцій, посад, 
професій.

Виявлення відповідності між компетенціями 
і навчальними матеріалами
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2 Орієнтація 
на негайне 
застосування 
набутих знань

Особливість навчання дорослих 
виявляється у потребі обґрунтування 
сенсу навчання. Тобто, навчання 
має бути релевантним і базуватися 
на особистій потребі розв’язання 
практичних посадових, виробничих 
завдань і на потребі особистісно-
професійного розвитку.
Принцип актуалізації результатів 
навчання полягає у тому, що доросла 
людина шукає найшвидшого 
застосування отриманих у навчанні 
знань і навичок 

Актуальність навчального контенту, зручні 
методи оновлення і супроводу контенту.

Налагодження зв’язків між уміннями і 
навчальним контентом.

Моделювання навичок та компетенцій і 
зв’язок їх із навчальним контентом.

Релевантне професійним потребам учня 
подання контенту курсу

3 Виявлення і 
врахування 
особистого досвіду 
і знань учня

Виявлення, систематизація і 
формалізація вже наявного 
особистого досвіду та знань учня з 
метою використання їх для побудови 
відповідного навчального процесу.
Доросла людина має професійний і 
життєвий досвід, знання й уміння, які 
мають бути враховані і використані у 
процесі організації навчання

Методи діагностування, контролю і 
моделювання знань та навичок учня.

Моделювання попередніх умов за 
допомогою моделей учня і компетенцій.

Застосування методів побудови курсу на 
основі попередніх умов навчання

4 Корегування і 
поновлення знань 
учня

Функція вчителя – корегування і 
поновлення знань учня з урахуванням 
попереднього виявлення і 
систематизації їх, а також відповідно до 
цілей учня. На противагу, для базової 
освіти є характерним подання знань «з 
нуля» й у повному обсязі

Моделювання учня, його цілей, знань і 
навичок.

Методи побудови навчальних курсів, 
відповідно до цілей студента з урахуванням 
вже наявних у нього знань і навичок.

Моделювання посад і компетенцій.
Методи побудови релевантних курсів для 
подолання інтервалів між компетенціями

5 Індивідуалізація і 
гнучкість навчання

Принцип індивідуального підходу до 
навчання на основі особистісних потреб 
з урахуванням соціально-психологічних 
характеристик особистості й тих 
обмежень, які виникають унаслідок її 
діяльності, наявності вільного часу та 
фінансових ресурсів тощо.
Можливість адаптації змісту до потреб 
слухачів, вибір змісту, відповідно до 
заявленої учнем проблеми, урахування 
інтересів і проблем учнів 

Моделювання освітніх потреб і цілей учня.

Методи діагностування, контролю і 
моделювання знань та навичок учня.

Соціально-психологічне моделювання учня.

Методи адаптації навчального процесу на 
основі відомостей про учня і його поточні 
навчальні досягнення

6 Провідна роль учня 
у навчанні

Провідну роль у процесі навчання 
дорослих відіграє не вчитель, а 
учень. Конструктивізм – педагогічна 
філософія, що наріжним каменем 
вважає думку учня, якою б «сирою» 
вона не була, а способом досягнення 
результату навчання – особисте 
засвоєння знання. У безперервному 
навчанні підкреслюється пріоритетність 
самостійного навчання

Забезпечення учню можливості керувати 
навчальним процесом.

Застосування моделей учня, відкритих 
для перегляду, можливість вибору учнем 
напряму навчання.

Активне застосування соціальних мереж і 
електронного спілкування

7 Важливість 
міждисциплінарних 
знань

На перше місце виходять дисципліни, 
що містять інтегрований матеріал із 
декількох суміжних галузей знань 
(міждисциплінарні дисципліни)

Моделювання предметних галузей. Єдине 
сховище матеріалів із різних дисциплін.
Методи підтримки міждисциплінарних 
зв’язків у навчальних матеріалах.
Моделювання навчального контенту

8 Співпраця у 
навчанні

Спільна діяльність учнів і вчителя у 
процесі навчання відіграє важливу роль

Підтримка колективної діяльності, 
електронного спілкування, освітньої 
спільноти.
Моделювання соціальних освітніх мереж.
Застосування технологій штучних 
одногрупників, персоніфікованих помічників 
тощо



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 2012104

Процес безперервної освіти – це послі-
довна заміна «щаблів», кожний із яких має 
розвивати знання, набуті людиною на по-
передніх етапах навчання, й водночас – 
закладати засади для подальшої освіти. 
Основними вимогами до навчального про-
цесу, який мають забезпечити системи без-
перервного навчання, є індивідуалізація, 
релевантність і орієнтація на практичний, 
прикладний результат.

Модель навчального процесу за вимога-
ми безперервного навчання міститиме такі 
етапи: 1) визначення освітніх потреб і ці-
лей учня; 2) виявлення вже наявних знань 
та навичок учня, що відповідають цілям на-
вчання; 3) побудова й адаптивна підтрим-
ка релевантного навчального процесу на 
основі відомостей, отриманих на першому 
і другому етапах [2].

Стан розвитку освіти протягом життя 
постійно перебуває в центрі уваги різно-
манітних європейський інститутів. Відсо-
ток людей віком від 25 до 64 років, задія-
них у різноманітних формах навчання про-
тягом життя, складає 9,7 % у межах ЄС. Ве-
лику увагу навчанню своїх працівників у 
країнах ЄС приділяють на підприємствах. 
Кількість усіх підприємств, які забезпечи-
ли навчання своїм працівникам, складає 
від 21 % у Греції до 90 % у Великій Брита-
нії і 60 % у середньому по ЄС. Позитивна 
динаміка спостерігається у більшості кра-
їн, що останнім часом приєдналися до Єв-
росоюзу. Початкове професійне навчання у 
межах підприємств найбільш розвинене у 
Німеччині, Великій Британії, Австрії, Да-
нії, Нідерландах, Італії та Франції – близь-
ко 50 % робітників (таблиця 2) [7].

Таблиця 2
Населення країн Європи, яке продовжує навчання  у віці 25–64 років, у відсотках

Країни
Загалом Чоловіки Жінки

2003 2007  2003 2007  2003 2007

А ЄС 8,5 9,7  7,9 8,8  9,1 10,6

В Європейський регіон 6,5 8,4  6,4 8,0  6,6 8,8

1 Бельгія 7,0 7,2  7,0 7,0  6,9 7,4

2 Болгарія 1,3 1,3  1,1 1,4  1,4 1,3

3 Чехія 5,1 5,7  4,8 5,5  5,4 5,9

4 Данія 24,2 29,2  21,0 24,2  27,4 34,2

5 Німеччина 6,0 7,8  6,4 8,0  5,6 7,6

6 Естонія 6,7 7,0  5,0 4,6  8,2 9,3

7 Ірландія 5,9 7,6  5,1 6,2  6,8 9,0

8 Греція 2,6 2,1  2,6 2,2  2,7 2,1

9 Іспанія 4,7 10,4  4,3 9,3  5,1 11,5

10 Франція 7,1 7,4  7,0 7,0  7,2 7,9

11 Італія 4,5 6,2  4,2 5,9  4,8 6,6

12 Кіпр 7,9 8,4  7,1 8,1  8,5 8,6

13 Латвія 7,8 7,1  5,4 4,6  10,0 9,3

14 Литва 3,8 5,3  2,8 3,6  4,7 6,8

15 Люксембург 6,5 7,0  6,8 6,5  6,1 7,4
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16 Угорщина 4,5 3,6  4,0 3,0  4,9 4,1

17 Мальта 4,2 6,0  4,7 6,4  3,6 5,7

18 Нідерланди 16,4 16,6  16,1 16,1  16,8 17,0

19 Австрія 8,6 12,8  8,6 11,6  8,6 14,0

20 Польща 4,4 5,1  3,9 4,7  4,9 5,5

21 Португалія 3,2 4,4  3,0 4,4  3,4 4,5

22 Румунія 1,1 1,3  1,1 1,2  1,2 1,4

23 Словенія 13,3 14,8  12,0 13,5  14,7 16,1

24 Словаччина 3,7 3,9  3,5 3,4  3,9 4,3

25 Фінляндія 22,4 23,4  18,6 19,4  26,2 27,5

26 Швеція 31,8 32,0  28,4 26,0  35,4 38,3

27 Велика Британія 27,2 26,6  22,7 22,0  30,9 31,2

28 Хорватія 1,8 2,9  1,8 3,1  1,9 2,8

29 Туреччина 1,2 1,5  1,7 1,8  0,7 1,2

30 Ісландія 29,5 27,9  25,0 22,4  34,1 33,7

31 Норвегія 17,1 18,0  16,2 17,1  18,0 18,9

32 Швейцарія 24,7 22,5  25,3 21,7  24,0 23,4

Висновки. Показовою є кореляція між 
рівнем попередньої освіти та мірою залу-
чення до навчання дорослого населення ві-
ком від 25 до 64 років. Вона свідчить про 
більші можливості й більшу схильність до 

продовження навчання людей із вищим рів-
нем попередньої освіти: що вищою є перша 
освіта, то більше людина готова до продо-
вження освіти протягом життя [7].
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онцептуальною основою ста-
новлення філософії осві-
ти Великої Британії сміливо 
можна вважати ідеї англій-
ського матеріаліста ХVІІ ст. 
Ф. Бекона, чиї «Досліди та на-

станови»  охоплюють широкий спектр роз-
думів — про істину, смерть, релігію, помсту, 
батьків і дітей, доброту й доброзичливість, 
підозру, багатство, пророцтво, честь, красу 
та потворність, наближених і друзів, пар-
тії, науки, манери та пристойність, похвалу 
та марнославство, правосуддя, гнів, мінли-
вість речей тощо [1, 185].

Будучи реалістом і «батьком природо-
знавства», фундатором емпіричного ме-
тоду у філософії й автором «критично-
реалістичної соціальної утопії» (моделі 
гармонійно зорганізованого (ідеального) 
суспільства, побудованого на засадах при-
ватної власності та поділу праці, згідно із 
здібностями особистостей), філософом і 
політиком-практиком, Ф. Бекон дотриму-
вався думки, що призначенням освіти є 
впровадження раціональних основ у при-
родну стихію людини. Основою ж навчан-
ня особистості постає емпіризм і авторитет 
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знання. Про це говорять і вчення про вихо-
вання душі, і розуміння освіти як складни-
ка етики.

«Знання – сила», – проголошує Бекон. 
Суть цього афоризму в тому, що знання, 
на думку філософа, має забезпечити люди-
ні владу над природою і слугувати суспіль-
ству. Наука тут розуміється в суто практич-
ному сенсі – як засіб, а не самоціль [7, 143]. 
Так вимальовується базове ідеологічне (в 
значенні – системи ідей) ставлення до осві-
ти як до однієї з провідних галузей діяль-
ності, яка дає людині цю силу, і ця сила є то 
більшою, що більше практичної значущос-
ті вона має. Призначення освіти – ввести 
раціональні основи у природну стихію лю-
дини, «охопити пристрасті і пороки розум-
ними основами, забезпечити свідому лінію 
поведінки людини». А цінність знання є, за 
Беконом, суспільною потребою [2, 74].

Як засновник філософії емпіризму Бекон 
базує свій метод на визнанні суттєвої ролі 
досвіду в пізнанні. Пізнання – це ніщо інше, 
як відбиття зовнішнього світу в свідомості 
людини. І, власне, воно починається з чут-
тєвих показників, зі сприймання зовнішньо-
го світу, зі стихійного чи цілеспрямованого 
вивчення досвіду, але останні, своєю чергою, 
потребують експериментальної перевірки, 
підтвердження та доповнення.

Про високу оцінку Ф. Беконом значення 
експериментальних досліджень як проце-
су формування знань через досвід свідчать, 
наприклад, такі слова: «…два людських 
прагнення – до Знання і Могутності – во-
істину збігаються в одному й тому самому, 
а вади у практиці більшою мірою залежать 
від незнання причин» [11, 26].

Вважається, що Ф. Бекон перший звер-
нувся до широкого застосування людсько-
го досвіду в пізнанні, тим самим заклавши 
підвалини пріоритетності досвідного піз-
нання і для емпіризму (більшою мірою у 
сфері чуттєвості), і для раціоналізму (пе-
реважно в царині розуму). Плідність до-
свідного методу аргументувалася, зокрема, 
успіхами тогочасної механіки, яка у своїх 
побудовах не орієнтувалася на метафізич-
ну картину світу, а виходила з можливос-

ті практичного застосування знання. «Зна-
ти – означає могти, і в цьому полягає вся 
мета знання». Такою є основна думка «Но-
вого Органону», основна думка, що відріз-
няє світогляд Бекона від світогляду серед-
ніх віків [13, 563]. Бекон дав розгорнутий 
опис експериментального методу як про-
грами створення нової науки – і з його кон-
цепцією експериментальна наука стає сим-
волом науки в цілому, а експерименталь-
ний підхід посідає провідну позицію в ем-
піричних науках і донині [17, 126].

Діючи певний час як практичний полі-
тик, Бекон протиставляв науку суєтності 
буття і цілком мав підстави для тверджен-
ня, що люди науки не прагнуть добра для 
себе, тоді як натовп політиків, для яких мо-
ральні настанови не існують, вважає себе 
центром світу і навіть за загальних нестат-
ків думає лише про себе і збереження сво-
го достатку. «Чим є земна велич для того, 
кому наука дає можливість споглядати 
Всесвіт?» Цим запитанням Бекон певною 
мірою повторює Демокріта. Наука знижує, 
зменшує страх перед смертю чи нещастям, 
робить дух людини гнучким і рухомим [5].

Однією з найвідоміших оригіналь-
них ідей, сформульованих Беконом, є ідея 
про ідолів, які заважають людині досяга-
ти об’єктивного знання, тобто навчати-
ся. Цими ідолами є особливості її (люди-
ни) свідомості: різноманітні «забобони», 
суб’єктивні спотворення реального стану 
речей, які сам Бекон називає ідолами (або 
«привидами»). До них належать: а) набу-
ті (з уявлень і вчень філософів); б) вро-
джені (ті, які властиві природі самого ро-
зуму) [7, 144]. Ф. Бекон класифікує їх: 
«Є чотири види ідолів, які тримають в об-
лозі уми людей. Назвемо перший ідолами 
роду, другий – ідолами печери, третій – 
ідолами площі і четвертий – ідолами теа-
тру» [11, 18–20]. Ідоли роду – це укоріне-
на в природі людини загальна ознака всіх 
людей, коли пізнання природи викривлю-
ється через те, що знання має бути сприй-
няте людиною. Ідоли печери мають індиві-
дуальний характер, пов’язані з людською 
особистістю і спричинюють неможливість 
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здобути всезагальне знання через індивіду-
альний минулий досвід методологічно не-
впорядкованих логічних розумових опера-
цій. Ідоли площі пов’язані з розбіжністю 
значень, які люди вкладають у мову і сло-
вовжиток. Ідоли театру є результатом захо-
плення різноманітними, зокрема філософ-
ськими і «науковими» концепціями [4, 66].

Маючи досвід не лише концептуального 
філософування, а й практичної політичної 
діяльності, Ф. Бекон не міг лишатись осто-
ронь проблем суспільства того часу, зокре-
ма, проблем освітньої галузі. Він склав до-
кладний і добре продуманий план зміни 
системи освіти (включно із заходами щодо 
її фінансування, затвердження статутів і 
положень). У контексті цих змін, зважаючи 
на зв’язок освіти і науки, один із перших у 
Європі філософів він писав про те, що «слід 
твердо пам'ятати, що навряд чи можливий 
значний прогрес у розкритті глибоких та-
ємниць природи, якщо не будуть надані ко-
шти на експерименти». Тому потрібні і пе-
регляд програм викладання та університет-
ських традицій, і кооперація європейських 
університетів. Той, хто наразі знайомиться 
з роздумами Ф. Бекона на ці та інші теми, 
не може не дивуватися глибокій проникли-
вості філософа, адже його програма «Вели-
кого відновлення наук» не застаріла і нині. 
Навіть визнаючи однозначно ідею цикліч-
ності світового історичного розвитку, мож-
на уявити собі, якою надзвичайно сміливою 
і навіть зухвалою виглядала вона у XVII ст. 
Тому справді обґрунтованою виглядає дум-
ка, що значною мірою завдяки ідеям Ф. Бе-
кона, які випереджали свій час, XVII сто-
ліття стало століттям науки і видатних уче-
них, особливо в Англії. І не випадково саме 
його вважають предтечею таких сучасних 
дисциплін, як наукознавство, соціологія та 
економіка науки.

Власне, питання класифікації наук є 
важливим для навчання, оскільки система-
тизує і тому спрощує цей процес. Це питан-
ня Ф. Бекон розв’язував через поділ наук 
на теологію і філософію, перша з яких має 
небесне походження, а друга – земне. Ди-
ференціюючи галузі наукового знання і ре-

лігійної віри, мислитель вважає, що саме 
перед філософією постає завдання відкри-
вати нові істини як підстави для практич-
ної філософії [15, 133]. З іншого боку, на 
чолі суспільства Ф. Бекон бачить не філо-
софів, а «вчених-священників» [16]. У цьо-
му виборі він, слідом за Платоном, прагнув 
до того, щоб у владі перебували люди осві-
чені, які, завдяки своєму досвіду й «кмітли-
вості», будуть здатні знайти вихід із будь-
якої ситуації. Він вважав, що «надзвичай-
но небезпечно... довіряти управління дер-
жавними справами неосвіченим людям. ... 
Політики люблять принижувати освічених 
людей, називаючи їх педантами» [12, 91].

У «Новому Органоні» Бекон писав: «Ем-
пірики, як мурашки, тільки збирають і ко-
ристуються зібраним. Раціоналісти, як паву-
ки, з самих себе створюють тканину. Бджола 
ж обирає середній спосіб, вона дістає матері-
ал із квітів саду і поля, але компонує і змінює 
його власним умінням. Не відрізняється від 
цього і справжня справа філософії. Бо вона 
не ґрунтується тільки чи переважно на си-
лах розуму і не відкладає у свідомості неза-
йманим матеріал, видобутий з природної іс-
торії і з механічних дослідів, а змінює його і 
переробляє в розумі». Сам себе Бекон нази-
вав «бджолою», а не «мурашкою-емпіриком» 
і не «павуком-раціоналістом» [14, 71].

Отже, не відкидаючи значення дедукції в 
отриманні нового знання, Бекон на передній 
план висував індуктивний метод науково-
го пізнання, що спирається на результати 
експерименту [8, 50]. У своєму творі «Но-
вий Органон» він спробував створити но-
вий метод, протиставивши дедуктивній ло-
гіці Арістотеля індуктивну логіку: ми йдемо 
до загального знання через часткове, через 
спостереження й експеримент [9, 52]. Бекон 
зазначав, що індуктивний метод не дає сто-
відсоткової гарантії істинності тверджен-
ня, проте дає можливість визначити, якою є 
міра істинності того чи іншого твердження.

Проблема помилки відіграє в емпіричній 
філософії одну з ключових ролей, оскільки 
загальний проект розбудови достовірного 
й заснованого на досвіді наукового знан-
ня, коли істинні властивості речей пере-
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дають і відбиваються через істинні й пра-
вильні відчуття та ідеї, змушував представ-
ників цієї традиції з’ясовувати причини ви-
никнення хиби та її джерела. Одним із пер-
ших цю проблему максимально чітко сфор-
мулював Ф. Бекон. У межах запропонова-
ного ним обґрунтування помилки, її джере-
лом є не лише відсутність необхідних засо-
бів отримання та належного утримування 
променів, які йдуть від світла, а й неякісні 
характеристики суб’єкта як тієї інстанції, 
що зосереджує на собі всі промені пізнан-
ня, що йдуть від світу речей. Ф. Бекон має 
на увазі не хибність здатності сприйняття, 
а хибність самого розуму, в якому «від при-
роди» самого розуму, а також від природи 
тих соціальних обставин, у які він зануре-
ний, утворюються специфічні ідоли, основ-
ним призначенням яких є породження 
хиби внаслідок специфічного гносеологіч-
ного викривлення тих об’єктивних власти-
востей речей, які сприймаються людиною у 
процесі її емпіричної та раціональної пізна-
вальної діяльності.

Головним питанням, яке постає у кон-
тексті практичної реалізації процедури 
очищення від хиби і вдосконалення нау-
кового, а, отже, й істинного, відображення, 
полягає у тому, що в результаті її втілення 
унеможливлюється процедура ідентифіка-
ції дзеркально-розумової поверхні пізнан-
ня не лише як свідомості того чи того кон-
кретного науковця, а й як свідомості певно-
го суб’єкта взагалі, оскільки вона є такою 
досконалою у своїх властивостях віддзер-
калення, що в ній вже не можна виокреми-
ти тієї «суб’єктивності», яка б відрізняла її 
від об’єкту дослідження. Лише в системі та-
ких «досконалих дзеркал-суб’єктів» мож-
на без зайвих зусиль реалізувати беконів-
ський проект розбудови цілісної та завер-
шеної системи наукового знання [6, 10].

Окрім методів пізнання і навчання, ува-
га Ф. Бекона до яких є більш відомою і за-
гальновизнаною, нині можна говорити про 
те, що його погляди мають стосунок і до оці-
нювання знань та інтелекту. Дослідження 
Ф. Бекона, а також Ч. Спірмена, Г. Айзен ка, 
С. Берта, Дж. Равена, інших педагогів і пси-

хологів, зробили свій внесок у розв’язання 
цього питання і відкрили шлях до створен-
ня сучасної системи оцінювання інтелекту.

Проте підставою для цього внеску так чи 
інакше були погляди на методи навчання. 
Зокрема Ф. Бекон, визначаючи природну 
обдарованість, водночас вважав, що приро-
джені хисти подібні до рослин і потребують 
вирощування за допомогою науки. Тим са-
мим він визнавав роль виховання у розви-
тку та «корегуванні» здібностей. Ми може-
мо простежити перші – дуальні, але дуже 
цінні думки про те, що за допомогою науки 
можна поліпшити свої здібності. Тобто, су-
часна теза «після трьох уже пізно» отримує 
доволі суттєве обґрунтування [3, 4]. Що-
правда, він зауважував, що природу пере-
магають тільки скоряючись її законам [3].

Загалом, висунута понад три століт-
тя тому Ф. Беконом теза «знання – сила» 
(scientia est potentia) нині підтверджена і 
посилена емпірично прикладами носіїв ка-
ліфорнійської ідеології, «хлопчиками з Си-
ліконової долини» (Silicon Boys) на чолі з 
Уільямом Гейтсом. Знання – це сила, вла-
да і гроші, що підтверджується становищем 
у наймогутнішій країні світу, Сполучених 
Штатах Америки. Як стверджує В. Інозем-
цев, «протягом останніх років інтелекту-
альна еліта стрімко стає новим домінуваль-
ним класом постіндустріального суспіль-
ства» [10, 98].

Отже, ще у філософії Ф. Бекона дово-
лі чітко виокремлюється ставлення до зна-
ння (і до освіти як способу набуття остан-
нього) як до однієї з найвищих людських 
цінностей. Емпіризм як базовий принцип 
його концепції, світоглядного осмислен-
ня феномену освіти, наголошує на тісному 
двобічному взаємозв’язку теорії з практи-
кою – настанові, актуальній і донині. Кри-
тикуючи споглядальне ставлення до світу, 
характерне для середньовічної схоласти-
ки, Ф. Бекон фактично виступив в історії 
розвитку британської філософії освіти як 
предтеча сучасного інтелектуального жит-
тя, піонер індустріальної ери культу нау-
ки, пророк прагматистської концепції іс-
тини [15, 136].
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ІнФормАЦІЯ. реЦенЗІї. ПовІдомЛеннЯ

Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція «Професійна підготовка фахів-
ців соціально-педагогічної сфери в умо-
вах інтеграції України до європейського 
освітнього простору» була проведена 11–
12 жовтня 2012 року у рамках святкування 
10-річчя факультету психології та соціаль-
ної роботи Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя.

Десятирічний ювілей – гарна наго-
да для підведення підсумків і визначен-
ня подальших шляхів розвитку. Факуль-
тет за цей період виокремився у структур-
ний підрозділ, на ньому навчається най-
більша кількість студентів, функціонують 
5 фахових кафедр — соціальної педагогіки 
і соціальної роботи, загальної та практич-
ної психології, дошкільної освіти, педа-
гогіки, психології; обладнано навчально-
методичний кабінет, комп’ютерний центр, 
тренінгову аудиторію, кабінет фахових 
методик; відкрито нову спеціальність 
(психологія) та нові спеціалізації (клініч-

на психологія, іноземна мова), магістра-
туру. Все це дало змогу забезпечити су-
часну матеріально-технічну та навчально-
методичну базу для підготовки спеціаліс-
тів, розробити систему підготовки соці-
альних педагогів, практичних психоло-
гів, вихователів ДНЗ в умовах взаємодії 
з соціально-педагогічними службами, за-
кладами та установами Ніжина та області.

У конференції взяли участь понад 265 на-
уковців, викладачів, практичних працівни-
ків з 50-ти ВНЗ України, науково-дослідних 
установ, соціально-педагогічних та дошкіль-
них закладів. Поділитися своїми наукови-
ми доробками та поглядами на розв’язання 
проблем професійної підготовки фахів-
ців до Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя завітали такі ви-
значні науковці як Людмила Іванівна Мі-
щик (доктор педагогічних наук, професор 
Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка), 
Ганна Володимирівна Бєлєнька (доктор пе-

всеукрАїнсЬкА конФеренЦІЯ 
до 10-рІччЯ ФАкуЛЬтету ПсиХоЛоГІї 
тА соЦІАЛЬної роботи нІЖинсЬкоГо 

дерЖАвноГо унІверситету 
ІменІ микоЛи ГоГоЛЯ

Майстер-клас Світлани Борисюк та Алли Євтушенко «Досвід використання двобічних іграшок 
у консультативній роботі з дорослими та дітьми»
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дагогічних наук, професор Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка), Ірина 
Михайлівна Ковчина (доктор педагогічних 
наук, професор Національного педагогічно-
го університету ім. М. П. Драгоманова), Іри-
на Миколаївна Трубавіна (доктор педагогіч-
них наук, професор Харківського національ-
ного університету ім. Г. С. Сковороди), Гали-
на Михайлівна Лактіонова (доктор педаго-
гічних наук, професор Інституту педагогіч-
ної освіти й освіти дорослих НАПН Украї-
ни), Наталія Василівна Кочубей (доктор фі-
лософських наук, професор Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драго-
манова), Ольга Володимирівна Петрунько 
(доктор психологічних наук, професор Ки-
ївського університету імені Бориса Грінчен-
ка) та багато інших.

Після пленарного засідання учасни-
ки конференції відвідали майстер-класи, де 
провідні фахівці з різних галузей могли по-
ділитися своїм досвідом та обговорити такі 
проблеми, як використання двобічних ігра-
шок у консультативній роботі з дітьми та до-
рослими, віртуальні технології у соціально-
педагогічній діяльності, особливості підго-
товки фахівців до застосування методик ран-

нього розвитку дітей 5-річного віку, реаліза-
ція соціальним педагогом консультативної 
функції у роботі з вихованцями ДОЗ тощо.

Другий день роботи конференції був 
присвячений роботі секційних засідань за 
різними напрямами науково-практичних 
досліджень, зокрема: сучасні тенденції 
розвитку соціальної педагогіки, практич-
на психологія та дошкільна освіта, віт-
чизняний та зарубіжний досвід підготов-
ки майбутніх фахівців, інноваційні тех-
нології у підготовці фахівців соціально-
педагогічної сфери, засоби реалізації між-
дисциплінарних зв’язків у процесі підго-
товки спеціалістів.

Активне обговорення порушених про-
блем тривало і в рамках круглого столу 
«Актуальні проблеми професійної підго-
товки фахівців соціально-педагогічної сфе-
ри», який закривав програму конференції.

Заходи такого значення й рівня не лише 
впливають на престиж і авторитет факуль-
тету психології та соціальної роботи, а й на-
дають потужного імпульсу для подальшої 
систематичної роботи учасників конферен-
ції у всіх куточках нашої країни.

Антоніна Конончук

Учасники конференції біля Гоголівського корпусу Ніжинського державногог університету 
імені Миколи Гоголя
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ЗАГАЛЬнА ІнФормАЦІЯ
1. Статті, що пропонуються до друку, мають бути написані спеціально для часопису 

«Вища освіта України» (ніде раніше не друковані і не надіслані до інших видань) і відпо-
відати вимогам департаменту атестації кадрів МОНмолодьспорту України до наукових 
праць.

2. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти текст статті, а також вно-
сити зміни в назву.

3. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні автори.
4. Редакція не листується з авторами.

вимоГи до оФормЛеннЯ стАтей
1. Статті приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах MS Word for Windows 

(версій 6, 7 чи 98) електронною поштою. Електронна адреса редакції: wou@ukr.net
Гра фіки і малюнки мають бути виконані чітко, формули — написані в узвичаєній 

матема тичній символіці, мати розмітку і достосовані до формату журналу.
2. Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 24 000 знаків, чи 0,6 друк. арк. 

(близько 13—14 машинописних сторінок через два інтервали включно з таблицями, гра-
фіками і малюнками).

3. Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися:
а) авторською довідкою за наведеною нижче формою (підписується всіма автора- 

ми). З метою забезпечення об'єктивності зовнішнього рецензування в самій статті 
вказуються лише прізвища та ініціали авторів;

б) прізвищем та ініціалами, назвою статті, ключовими словами та стислою анотацією 
(120–150 слів) українською, російською та англійською мовами;

в) УДК.
4. Джерела у списку літератури слід подавати за алфавітом у такому порядку: україн-

ською, російською, латиницею. У посиланні на використане джерело зазначати порядко-
вий номер джерела у списку та сторінку.

Увага! У зв’язку з включенням журналу до реферативної бази даних наукової періоди-
ки «Sco�us» необхідно додати переклад списку літератури англійською мовою.

ФормА АвторсЬкої довІдки
АВТОРСЬКА ДОВІДКА 
1. Назва статті.
2. Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.
3. Прізвище, ім'я, по батькові.
4. Науковий ступінь, вчене звання.
5. Місце роботи.
6. Посада.

Окрім того, додається електронне фото у двох-трьох версіях (j�g, tiff (300 �ixel/inch) та 
ін.). Для сканування не приймаються неякісні фото, фото на рельєфному папері, вирізки 
з газет і журналів, принтерні роздруківки тощо.

до увАГи АвторІв
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Выступление Евгения Сулимы, первого заместителя министра образования и науки, мо-

лодежи и спорта Украины на открытии Дней образования и науки Российской Федерации 
в Украине

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Виктор АНДРУЩЕНКО
ВОЗМОЖНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРО-

ЦЕССА В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  .........................9
Одной из главных задач современности является внедрение эффективных технологий 

подготовки нового учителя для объединенной Европы ХХІ века. Аксиологией такой по-
дготовки должна быть общая ценностная платформа европейского мира, а регулирующие 
ее согласованные нормы можно определить как Педагогическую конституцию Европы.

Ключевые слова: образование, европейские ценности, новый учитель, Педагогическая 
конституция Европы.

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХХІ ВЕКА: ПОИСК ПРИОРИТЕТОВ
Павло КУЛЯС
О ГЛУБОКИХ КОРНЯХ И СОВРЕМЕННЫХ КАЧЕСТВАХ УКРАИНСКОГО 

ЯЗЫКА  ......................................................................................................................................................... 13
На журналистских и редакторских специализациях университетов сегодня преподают 

курс типологии ошибок. Важно, чтобы студенты понимали, что смысл работы редакто-
ра – не в чистке языковых конюшен, а в обеспечении высокой культуры публикаций.

Об украинском языке, его богатстве, выразительных возможностях, его глубоких кор-
нях. О высоких качествах этого языка – субъективные и объективные критерии.

Ключевые слова: украинский язык, языковая система.
Беата КОСОВА
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смотрены четыре периода научно-педагогического осмысления образования. Раскрыто 
изменение смысла образования и его роли в обществе в контексте изменения ценности 
образования и ценностей в современном образовании. Обращается внимание на реф-
лективность модернизации, а также на возможности и роль университета и социальных 
наук в эпоху кризиса образования.

Ключевые слова: кризис образования, ценность образования, рефлексивность, уни-
верситет, социальные и гуманитарные науки
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КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ  ................. 31
В статье освещены основные проблемы развития практической подготовки студен-

тов высшей школы. Раскрыта сущность праксеологической подготовки как обязательно-
го компонента образовательно-профессиональной программы для получения квалифика-
ционного уровня, с целью формирования навыков и умений эффективной и качественной 
профессиональной деятельности студентов.
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Станислав БУТИВЩЕНКО
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  ......... 37
В статье определена роль стратегического планирования в реализации заданий инно-

вационного развития высшего образования. Исследуется влияние информационного об-
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щества на развитие инновационного потенциала государственного управления. Доказано, 
что формирование базовой структурно-функциональной модели цикла управления яв-
ляется эффективным средством реализации государственной политики в сфере высшего 
образования.

Ключевые слова: инновационное развитие, государственное управление, модели госу-
дарственного управления.

ВРЕМЯ РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Владимир ГОНЧАРОВ
ДИАЛЕКТИКА ТРАДИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО В ПОДГОТОВКЕ 

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ  ......................................................................................................... 44
Структура профессиональной деятельности педагога содержит мотивационно-

ценностную, содержательную и процессуальную составляющие, что предполагает знание 
системы личностных качеств и социально-психологических черт, владение педагогичес-
кими технологиями, наличие высокого уровня образованости, педагогических способнос-
тей и творческого потенциала. Подчеркивается необходимость диалектического сочета-
ния традиций и инноваций в учебном процессе, что будет способствовать лучшим резуль-
татам в подготовке нового учителя.

Ключевые слова: человек, образование, обучение, воспитание, культура педагогичес-
кого действия, традиция, инновация.
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ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ НА ДОСУГЕ  ................................................................................................................. 52
Анализируется природа и сущность внешкольного образования, определяется его место и 

роль в системе учебно-воспитательного процесса. Подчеркивается, что образовательная дея-
тельность в системе внешкольного образования имеет конкретные, только ей свойственные 
черты: она отличается свободой выбора направлений и видов деятельности; характеризуется 
добровольностью, инициативностью и активностью всех участников (детей, родителей, педа-
гогов), отсутствием жесткой регламентации и четко определенного результата; нацелена на 
развитие творческих способностей и познавательных интересов учащихся.

Ключевые слова: человек, образование, культура, творчество, внешкольное образова-
ние, воспитание.

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Олег БЛОХИН
СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРО-

ВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ.  ...................................................... 59
Анализируется социокультурная и воспитательная функция спорта; подчеркивается его 

роль в формировании здорового образа жизни и патриотическом воспитании молодежи.
Ключевые слова: человек, культура, спорт, воспитание.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НИКОЛАЯ ФРЕДЕРИКА СЕВЕРИНА ГРУНДТВИГА – ОСНОВАТЕЛЯ СО-
ВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ........................................................................ 72

Рассматривается состояние исследований научного наследия Грундтвига – датско-
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нанотехнологічного розвитку 1 (44) 38–41

Філософські засади гуманізації освітнього простору в 
умовах нанотехнологічного розвитку суспільства 2 (45) 43–49

Нанотехнологічні ресурси суспільного  розвитку: 
проблема визначення 3 (46) 45–50

Кивлюк Ольга Петрівна Віртуалізація освітнього простору як прагматичний 
складник розвитку інформаційної педагогіки 1 (44) 25–30

Кірейчева Євгенія 
Володимирівна

Критерії ефективності впливу соціально-
психологічного тренінгу на Я-концепцію майбутнього 
вчителя 

3 (46) 96–100

Клепко Сергій Федорович Прецедентний текст української освітології 1 (44) 113–124

Кліх Лариса Володимирівна, 
Мельничук Дмитро Олексійович, 
Лисенко Віталій Пилипович

Валідні тести як метод контролю якості професійної 
підготовки фахівців у ВНЗ 2 (45) 68–74

Коваль Тетяна Василівна Реакція вищої освіти Німеччини на ринково-рейтингові 
тенденції 1 (44) 87–92

Козієвська Олена Іванівна Загальні тенденції розвитку академіної мобільності у 
світовому та українському вимірах 2 (45) 98–107

Козлакова Галина Олексіївна, 
Сура Наталія Анатоліївна

Організація комп’ютерного діалогового навчання 
іноземної мови у технічному університеті 3 (46) 75–82

Конончук Антоніна Всеукраїнська конференція до 10-річчя факультету 
психології та соціальної роботи Ніжинського 
університету імені Миколи Гоголя

4 (47) 112-113

Корсак Костянтин Віталійович ХХІ століття – епоха четвертої цивілізаційної хвилі 1 (44) 31–37

Корсак Юрій Костянтинович Російський досвід застосування у вищій освіті 
дисципліни «Концепції сучасного природознавства» 3 (46) 109–115

Косенко Олександра Іванівна Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у 
вищій освіті 1 (44) 81–86

Косова Беата Криза освіти і завдання університетів та суспільних 
наук (початок) 3 (46) 16–23

Криза освіти і завдання університетів та суспільних 
наук (продовження) 4 (47) 25-30

Кофанова Олена Вікторівна Системно-синергетичний підхід до моделювання 
компетентнісно орієнтованої методичної системи 
хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів 

3 (46) 66–74

Кочубей Наталія Василівна Сучасне сприйняття дитинства: складність vs простота 2 (45) 37–42

Куляс Павло Петрович Вся і давність, і обнова – українська мова 4 (47)

Линовицька Олеся Вікторівна Автономія і відповідальність навчального закладу 1 (44) 56–60

Лисенко Віталій Пилипович, 
Зазимко Оксана Володимирівна, 
Кліх Лариса Володимирівна

Валідні тести як метод контролю якості професійної 
підготовки фахівців у ВНЗ 2 (45) 68–74

Майборода Василь Каленикович Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх 
компетентних фахівців вищої школи України 4 (47) 31-36

Макаренко Світлана Олегівна Поєднання позанавчальної діяльності з реальною 
суспільною практикою як умова виховання 
обдарованих дітей

1 (44) 61–66

Павлюк Світлана Вікторівна Зовнішні впиливи і модернізація підготовки кадрів 
вищою школою Німеччини 2 (45) 92–97

Перглер Тетяна Іванівна Розвиток науки, освіти і культури як засада 
українського державотворення 3 (46) 51–58

Пілов Петро Іванович, Бешта 
Олександр Степанович, Швидько 
Ганна Кирилівна

Вірність традиціям і відповідність часу
3 (46) 8–15
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Прудченко Інна Іванівна Педагогічна епістемологія Лі Дж. Шульмана: еволюція 
знань учителя 1 (44) 67–74

Рідченко Людмила 
Олександрівна

Концепт «віртуальна реальність» у контексті 
смислоопераційних практик 2 (45) 108–113

Самчук Зореслав Федорович Світоглядні орієнтири адекватного аналізу 
визначальних викликів і відповідей на них освітньої 
сфери

1 (44) 10–19

Сахневич Інна Андріївна Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у 
професійній підготовці майбутніх фахівців технічних 
спеціальностей

1 (44) 101–105

Семенюк Наталія Євгенівна Безперервна освіта: світова практика й Україна 4 (47) 100-106

Слюсаренко Олена Миколаївна Вік і досвід («вислуга років») університетів як чинник 
досягнення ними світового класу 1 (44) 75–80

Вікова історична та регіональна специфіка топ-
університетів 2 (45) 85–91

Вікова специфіка топ-університетів країн із передовим 
університетським  потенціалом 3 (46) 101–108

Стеценко Катерина 
Володимирівна

Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на 
становлення сучасного освітнього процесу Великої 
Британії

4 (47) 107-111

Суліма Євген Миколайович Виступ Є. Суліми  під час зустрічі ректорів Росії та 
України «Партнерство і співпраця – нагальне веління 
часу»

4 (47) 5-8
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Сура Наталія Анатоліївна, 
Козлакова Галина Олексіївна

Організація комп’ютерного діалогового навчання 
іноземної мови у технічному університеті 3 (46) 75–82

Тарутіна Зінаїда Євгенівна Підготовка професіоналів в умовах глобалізації, 
Інтернету і нової хвилі прогресу в точних науках 2 (45) 50–54

Уваркіна Олена Василівна Особливості сучасного розвитку української 
національної освіти 1 (44) 20–24

Українська освіта на шляху до спільного європейського 
освітнього простору 3 (46) 38–44

Хоменко Олександр Вікторович Іншомовна підготовка як невід'ємний складник 
вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації 
суспільства

2 (45) 55–61

Чорнойван Ганна Петрівна Суспільні запити й можливості освітньо-наукового 
комплексу в сучасних Росії та Україні 4 (47) 79-85

Швидько Ганна Кирилівна, 
Пілов Петро Іванович, Бешта 
Олександр Степанович

Вірність традиціям і відповідність часу
3 (46) 8–15

Шугалій Наталія Євгенівна Актуальність дослідження науково-педагогічної 
спадщини Ніколая Фредеріка Северина Ґрундтвіга – 
засновника сучасної освіти дорослих

4 (47) 72-78

Яременко Лілія Анатоліївна Позашкільна освіта як навчальна, виховна і дозвіллєва 
діяльність 4 (47) 52-58

Українське шкільництво в Канаді: бути канадцем і 
залишатися українцем 2 (45) 114–116
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Ігор Валерійович (093) 127-12-67

Чернівецька
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